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Niels Juel og Hollænderne.
Af Chr. Bruun.

Det vil uden Tvivl forekomme Danske, som ere vante til
at anse Niels Juel for Danmarks største Admiral i de nyere
Tider, højst paafaldende, at det er blevet sagt om ham i Aaret
1676, at han var uvidende, at han manglede Kundskab i Sø
krigen. Man vil let falde paa at sige, at den, som har udtalt
sig paa en saadan Maade, selv har været uvidende. Men naar
Ytringen er fremkommen fra en hollandsk Admiral, som i sit
Fædreland altid har nydt stor Anseelse, og som selv var tilstæde i den Affære, i hvilken Niels Juel skal have vist, at han
var en ukyndig Admiral, og naar dertil en nyere hollandsk
Forfatter, De Jonge, som ikke kan forklare, hvorledes den
uvidende Niels Juel kunde vinde Slaget i Kjøgebugt, paa anden
Maade end ved at antage, at Juel, efter i et Aar at have staaet
under Kommando af Cornelis Tromp, har lært af ham, hvor
ledes han skulde manøvrere og slaa Fjenden, saa er der Op
fordring til at undersøge denne Sag nøjere. Og det er der
saa meget mere, som den samme Forfatter tilskriver Hollæn
derne Æren for hvad der udførtes til Søs i Krigsaarene 1676—77.
Thi have Hollænderne Ret, saa leve de Danske i en meget
falsk Forestilling om Niels Juels Fortjenester og Betydning som
Søkriger, og den Skildring, som danske Forfattere give af
Operationerne til Søs i den skaanske Krig, maa være aldeles
urigtig. Herom drejer sig den følgende Undersøgelse, som for
en meget stor Del er bygget paa aldeles authentiske utrykte
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Aktstykker, hvoraf de færreste før have været benyttede og da
ikke have været benyttede tilstrækkelig. Blandt de hidtil ikke
benyttede Kilder maa fremhæves Niels Juels Kopibog, som
Frederik den Syvende den 9de November 1862 forærede til
det kongelige Gehejmearkiv. Undersøgelsen er bleven temme
lig omfattende, men derved vil den komme til at indeholde
meget Nyt, og forhaabenlig vil den Anskuelse, som er fremsat
for 34 Aar siden af de Jonge, uden nogensinde, som det synes,
at have været kjendt i Danmark, blive dels gjendreven, dels
rettet og modificeret.
Til Oplysning om den hollandske Forfatter, som ofte vil
blive nævnet i denne Afhandling, meddeles en kort Udsigt over
hans Liv. Jhr. Johannes Cornelis de Jonge er født 1793.
1814 fik han en Ansættelse ved Rigsarkivet i Gravenhage,
hermed forenede han Opsigten med det kongelige Kabinet for
Mynter og udskaarne Stene; 1831 blev han Rigsarkivar. I
denne Stilling forblev han til sin Død 1853; men desuden
virkede han som Raad for Byen Gravenhage, som Journalist,
som Medlem af de provinciale Stater for Syd-^Qlland Og i flere
offenlige Hverv, alt Vidnesbyrd ofii | den An&eetøe og den
Tillid, han nød. Som Styrer af Rigsarkivet har han ikke blot
Fortjenester af dets Ordning og Udvidelse, men ogsaa af dets
Benyttelse af indenlandske og fremmede Lærde. Han benyttede
selv Arkivet til sine egne talrige Arbejder, af hvilke her skal
fremhæves: Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen, som
udkom første Gang i Haag 1833—48, 6 Dele, 10 Bind, anden
Gang, udgivet af hans Søn, i Haarlem 1858—62, 5 Dele.
Dette grundige Værk, som er udstyret med Portrætter, Kort,
Facsimiler, mange Bilag, er overordenlig omfattende og detail
leret; det er skrevet med Sagkundskab og er i høj Grad be
lærende, idet det ikke blot oplyser de hollandske Forhold,
men ogsaa hvorledes disse have været i andre Lande. Des
uden er det indholdsrige Arbejde skrevet i en behagelig Tone,
og er meget underholdende at læse. Men de Jonge er ikke
blot den hollandske Marines Historiker, han er ogsaa dens
Panegyriker, og han kommer derved til at blive ensidig og
partisk. At dette er Tilfældet ligeoverfor Danmark skal blive
vist i denne Afhandling.
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Niels Juel havde faaet sin første Uddannelse som Sømand
og Søkriger i Holland ; hans Læremester var Michiel de Ruyter,
som, hvis man tør tro Juels Biografer, satte stor Pris paa
ham. 1656 blev han dansk Søofficer, 1657 udnævntes han til
Admiral og Tilsynsmand, o: Chef for Orlogsværftet paa Bremerholm. Han var en af dem, som under Kjøbenhavns Be
lejring 1658—60 ledede Stadens Forsvar mod Søsiden; efter
at Belejringen var hævet, var han Admiral i den danske Flaade
og deltog med Hæder i de Søslag, som leveredes imod Sven
skerne. Faa Aar efter kom Curt Sivertsen Adelaer til Danmark,
hvor han sprang Juel forbi, idet han blev Vicepræsident i
Admiralitetet og General-Admiral, det vil sige Flaadens Øverst
kommanderende; Præsident i Admiralitetet og tillige Rigs
admiral, o: Marineminister, var Henrik Bjelke. Juel vedblev
at være Admiral paa Holmen og deltog i det vigtige Hverv,
som var lagt i Admiralitetets Haand, at udvikle Danmarks Sø
magt. Hvad han virkede og udrettede, blev ikke kjendt for
Folket; hans heldige Kollega Curt Adelaer havde draget Alles
Øjne paa sig, og Følgen blev, at Juel i Tidsrummet fra 1663—75,
det vil sige, saalænge Curt Adelaer var Admiral, aldrig nævnes,
at hans Historie i alle disse Aar er aldeles ukjendt, og at den
Fortælling optoges i Historien, at det var Curt Adelaer, som
skabte Flaaden, hvormed Niels Juel senere sejrede, medens
der blev slaaet en Streg over de to betydelige Mænd Henrik
Bjelke og Niels Juel. Der er paa et andet Sted1) gjort op
mærksom paa og paavist, hvor ubillig man har været imod
disse to Mænd; idet der henvises til hvad der er fremstillet,
skal her blot fremhæves, at Niels Juel selv har været med til
at skabe Flaaden, og at der nødvendigvis maa tillægges ham
en god Del af den Ære, som ene er tillagt Curt Adelaer. Da denne
paa Grund af Sygdom den 2. November 1675 maatte nedlægge
Kommandoen over den danske Flaade, traadte Niels Juel i hans
Sted, og det var første Gang siden Aaret 1660 at han kom
manderede Flaaden, nu som Øverstbefalende.
I den Krig, som Christian den Femte førte med Carl den
Ellevte i Aarene 1675—79, leverede Holland ifølge en Traktat
’) Chr. Bruun, Curt Sivertsen Adelaer.

Kbh. 1871, S. 200 ff.

1*
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en Auxiliærflaade bestaaende af 9—12 Skibe foruden nogle
Brandere, Galioter og Advisskibe. 1675 kommanderedes den
af Kommandør Bincks. Forholdet til ham havde ikke været
det bedste. Han var vel ingen vanskelig Mand at omgaas, men
det var dog ikke let at komme ud af det med ham. Den
svenske Flaade var stærkere end den danske, og den danske
Regjering ønskede derfor at beholde Hollænderne saalænge
som mulig, da man ikke kunde være sikker imod at Svenskerne,
der paa Grund af en voldsom Storm allerede den 18. Oktober
vare vendte tilbage til Dalarø, atter skulde løbe ud og iværk
sætte den Plan, som de havde været nødsagede til at opgive,
nemlig at bringe Forstærkning til det belejrede Vismar. Men
Bincks havde allerede længe ønsket at vende tilbage til Holland
paa Grund af den fremrykkede Aarstid. Den 1. November fik
Admiralerne, Brødrene Markuor og Jens Rodsten samt Kom
mandør Bincks Ordre af Rigsadmiral Henrik Bjelke om at be
give sig med deres Eskadrer til Vismar. Men hvor uvis man
var, om Bincks vilde adlyde Befalingen, ses af en partikulær
Ordre fra Bjelke til M. Rodsten, saaledes lydende1):
L _
»Hvis Kommandør Jacob Binckk sig ej vil bekvemme at
gaa for Vismar med alle sine underhavende Skibe efter den
Anordning, som nu gjort er, men sig erbyder en Del af sine
Skibe at medgive, da haver Hr. Admiral Markuor Rodsten at
tage saamange han faar og dem under sin og sin Broders
Eskadre fordele, og hvis bemeldte Kommandør Bincks aldeles
ingen Skibe vil medgive, da haver han og hans Broder, Hr.
Admiral velb. Jens Rodsten og de ham tilforordnede Skibe,
nemlig Gyldenløve, Nellebladet og Havfruen alligevel efter
havende Ordre dem at begive for Vismar etc. H. Bjelke.«
Hertil føjedes endvidere følgende Befaling:
»Eftersom .Hr. Admiral velb. Markuor Rodsten nu vel haver
af mig forstaaet, at det er Hans kongelige Majestæt højt angeiegen, at faa Kommandør Bincks med alle sine Skibe jo før
jo hellere for Vismar, haver man at give ham de føjeligste
Ord muligt er; ja hvis han skulle støde sig paa, at Hr. Ad
miral velb. Jens Rodsten medgaar, da at sige: med saa Skjæl
Kommandøren selv vil gaa did med alle eller en Del af sine
’) Disse Ordrer findes i Admiralitetets Kopibog for 1675. — Naar ikke An
det er udtrykkelig bemærket, ere utrykte Aktstykker gjengivne med nyere
Retskrivning.
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Skibe, at hans Broder Hr. Admiral Jens Rodsten skal blive
tilbage. Og eftersom denne Forretning eller Expédition, som
Hr. Admiral Markuor Rodsten udsendes for, bestaar i at komme
snart for Vismar, og snarest derfra, da har han det udi Sær
deleshed i Agt at tage, at naar han med ti Orlogsskibe af Hs.
kongelige Majestæts og Hollændernes tilsammen er stærk, han
da strax i Guds Navn med denne god Vind befordrer sin Rejse.
Datum Admiralitetet den 1. November Anno 1675. H. Bjelke.«
Det er rimeligt, at Bincks havde Befalinger fra Holland
om at han i god Tid skulde vende tilbage, forinden Vinteren
kom; i en Rapport af 22. Oktober 1675 omtaler Curt Adelaer,
at Hollænderne ønskede at blive sendte hjem. Men af den
Maade, paa hvilken Bjelkes Ordrer ere udfærdigede, kan sluttes,
at man maatte være meget forsigtig med at stille Fordringer
til sin Allierede, — et Vidnesbyrd om, at Forholdet mere var
paatvunget af Omstændighederne end knyttet af gjensidig Hen
givenhed og fælles Interesse.
Hvis Stemningen mod den
Allierede i 1675 ikke var rigtig god, saa blev den det endnu
mindre i Aaret 1676. Flere Aarsager gave Anledning dertil,
men mest maaske den, at en Hollænder blev sat til at være
Øverstkommanderende over den danske Flaade- og den hol
landske Auxiliærflaade. Denne Hollænder var Cornelis Tromp.
I danske Biografier af Niels Juel fortælles, at det var
Prindsen af Oranien og Kurfyrsten af Brandenborg, som
anbefalede Christian den Femte at tage Tromp til sin Admiral,
og at Kongen var nødt til at tage Hensyn til sine politiske
Forbindelser. Det er dog tvivlsomt, om denne Fortælling er
rigtig; i de Dokumenter, som ere Kilden til den følgende Frem
stilling, tales der aldrig om Ønsker enten fra Prindsen af
Oraniens eller fra Kurfysten af Brandenborgs Side om, at
Tromp skulde sættes i Spidsen for den danske Flaade. Doku
menterne ere Breve, som ere vexlede imellem den danske Regjering, eller rettere Griffenfeldt, og dens Sendebud i Holland,
som ledede Underhandlingen med Tromp, Henning Meyercrone
ogPovel Klingenberg1). Denne Underhandling er ret interessant,
der skal derfor blive givet nogle Uddrag af den.
Det lader sig ikke med Bestemthed sige, hvem der først
’) Det kougel. Geheime Arkiv, Holland, 313—314.
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er faldet paa den Tanke, at engagere Tromp, men der er megen Sandsynlighed for, at det er Griffenfeldt. Forslaget er
vist bragt Tromp omtrent ved Nytaarstid 1676, i Januar vexledes flere Brève i denne Anledning. Den 18. Januar skrev
Griffenfeldt et Brev paa Fransk til de to Sendebud. Han var
tilfreds med deres ünderhandlinger med Tromp og med at de
vilde skaane Kongen for üdgifter. Tromp kunde gjerne faa
hvad han vilde hâve i Kostpenge maanedlig, og de Prispenge
han forlangte; Kongen vilde ikke lade det komme an paa et
Par Tusinde Daler i Gage aarlig, og hvis Tromp i Tilfælde af
Fred vilde rejse hjem, kunde han faa Tilladelse dertil1). Men:
»le point essentiel est, qu’il entre tout à fait au service et non
pas seulement pour une campagne ou deux: la bienséance et
le respect du Roy« tillader ikke, at man giver Kommandoen
over Flaaden med Karakter af General-Admiral til en Officer,
som ikke ganske tilhorer Kongen. Netop samme Dag,
Ja
nuar, skrev Meyercrone et langt Brev til Griffenfeldt om Sagen (paa
Fransk). Han siger: »que Mr. le Prince d’Orange s’est mis de
son propre mouvement sur la Chapitre de Mr. Tromp lequel
ayant trouvé tout-à-fait porté pour servir Sa Majesté, il avait
agréé avec beaucoup de joye et qu’il lui avait ordonné de
recevoir les ordres qu’il plairait à Sa Majesté de lui faire,
pourtant avec cette condition expresse, qu’il ne serait engagé
pour plus d’une campagne.« Om Tromp hedder det: »Il dit
que l’espérance qu’il a de combattre un jour à la vue de Sa
Majesté l’anime en sorte qu’il est déterminé à périr ou bien à
faire une action, qui rendra Sa Majesté maître de toute la
mer Balthique. — Il a dit librement à Mr. le Prince d’Orange,
que sans être assuré d’amener d’icy un bon nombre des vais
seaux de guerre, il n’avait point d’envie de hazarder sa réputa*) I et Brev, dateret 25. Januar, skriver Meyercrone til Griffenfeldt, at
Tromp vilde gjerne gaa i dansk Tjeneste, men ikke være mere bunden,
end at han kunde vende tilbage og blive Ruyters Efterfølger. «Vous
savez« fortsættes der, «que c’est un Capitaine qui a autant de répu
tation que de courage et qui réussira mieux quand il dépendra des
ordres d’un Prince absolu, qui poursuit les choses, que quand il a à
faire à des gens lents et irrésolus; — il est certain que cela fera un
merveilleux effet dans les esprits des Français pour nos affaires et qu’il
troublera fort ceux des Suédois «
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tion . . . J’ai bien remarqué aussi qu’il voulait commander en
chef toutes les fois que Sa Majesté n’y était pas en personne ni le
grand Admirai, auquel il obéirait très volontier; que pour le
reste il se contenterait du rang que le feu Adler a eu, et qu’il
ne serait par fâché d’être honoré de l’ordre de Sa Majesté.«
Men Tromp vilde kun træde i Kongens Tjeneste for et Aar.
Dette Punkt var det Griffenfeldt meget magtpaaliggende at faa
afgjort efter sit Ønske; den 1. Februar skrev han (paa Dansk)
til Meyercrone, at han usigelig gjerne ønskede, at Tromp
skulde træde i Kongens Tjeneste, »da han havde indlagt
sig Ære og er af en hel god Renommé, men jeg kan ikke ret finde
mig deri, hvorledes det kan være med Hans Majst. og Nationens
Respekt og Reputation, at han skulde ikkun være paa en Aars
Tid i Hans Majst. Tjeneste og dog kommandere Flaaden en
Chef, hvilket ikke anderledes kan være end at det jo højt
skulde fortryde Hans Majestæts egne Admiraler.« Der maatte
gjerne tilstaas Tromp indtil 6000 Rdlr., Taffelpenge, Prispenge,
Tilladelse til i Fredstid at bo i Holland, »alleneste vilde jeg
gjerne at hånd træder fuldkommen i Hans Majestæts Tjeneste.«
Kort efter skrev Griffenfeldt selv et Brev til Tromp, den 15.
Februar; om dets indhold kan man slutte af et Brev til Meyer
crone af 22. Februar: kan det ej anderledes ske, saa er
Kongel. Majest. tilfreds med, at Tromp, »saalænge han forløves
i H. Majestæts Tjeneste at være, af sin Ed erlades. Hvorom
Alting er, saa faar han at mage det saa, at vi faar ham udi
H. K. Majestæts Tjeneste, om ikke just paa den Maade vi det
gjerne ønskede, da dog som man blot kan: fama et opinione
bella stant.« Griffenfeldt kom ikke til at afslutte Underhand
lingerne med Tromp, han blev styrtet fra sin høje Stilling og
fængslet, og Conrad Bierman bragte dem til Ende; Resultatet
blev, at Tromp rejste til Kjøbenhavn, hvor den endelige Aftale
blev truffen med ham.
Der er i den hele Underhandling intet Spor af, at Christian
den Femte har fulgt nogen Opfordring enten fra Prindsen af
Oranien eller Kurfyrsten af Brandenborg. Tvertimod synes
Initiativet at være udgaaet fra den danske Regjering. Hvad
bevægede da Griffenfeldt til at vælge en Fremmed, naar der i
den danske Marine fandtes en Mand som Niels Juel? Stilles
disse to Mænd ved Siden af hinanden i de første Maaneder af
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Aaret 1676, da maa Niels Juel træde langt tilbage for Tromp,
med hvem han var jævnaldrende, de vare begge fødte samme
Aar, 1629. Tromp havde allerede forlængst været en berømt
Mand, det var ikke blot i Holland at man beundrede ham, han
hørte til Tidens mest bekjendte og anseteste Admiraler, hvis
Navn fra de Søkrige, i hvilke han havde taget Del, blev baaret
ud over Europa. Men Niels Juel var en ubekjendt Størrelse;
vel havde han for mange Aar siden vist sig som en tapper og
dygtig Mand, men siden 1660 havde han ikke havt nogen
større Kommando, ikke deltaget i nogen Søkrig, ikke været
med i noget Søslag, han havde været Chef for et Orlogsværft,
en Stilling, i hvilken han har kunnet gjøre uendelig megen
Gavn, men ikke vinde Berømmelse, navnlig ikke europæisk.
Var der Mulighed for Griffenfeldt i at bevæge Tromp til at
blive dansk Admiral, saa maatte Niels Juel nødvendigvis vige
for ham. Men dertil kom, at der var en politisk Side ved Sa
gen; Meyercrone udtaler det, og Griffenfeldt har kort antydet
det i Ordene: fama et opinione beUa staat. Valgtes Tromp til
dansk Admiral, var der godt Haab om, at Hollænderne og de
andre Allierede, Spanien, Kejseren, Brandenborg, vilde blive
imødekommende mod Danmark med at udbetale Subsidierne;
de vilde have større Tillid til, at der blev udrettet Noget til
Søs, naar det var den berømte Tromp, som anførte Flaaden,
desuden kunde der være Udsigt til, at det vilde lykkes at bringe
den danske Flaade og den hollandske Auxiliærflaade til god og
frugtbar Samvirken, naar Overanførslen var lagt i Cornelis
Tromps Haand; en Anfører som han var en stor Forstærkning
for den danske Flaade, der i Styrke ikke var den svenske
voxen. Hvorledes optog man i Danmark Efterretningen om at
en Fremmed skulde være Flaadens Øverstbefalende? Derom
er det ikke muligt at fortælle Noget. Tromps Navn var vel
bekjendt i Danmark, det fejler næppe, at man i Almindelighed
har glædet sig over hans Komrne, han fik Vidnesbyrd derom,
da han kom til Kjøbenhavn. Dog en Mand var der, hvem hans
Udnævnelse smertede paa det dybeste, det var Niels Juel.
Man fik i Tromp en af Europas anseteste Admiraler, men
man fik en Mand, som var vanskelig at omgaas. Tromp kjendte
sit eget Værd, han lagde ikke Skjul derpaa, han forstod at
gjøre Fordringer derefter. Han var en stolt Mand, traadte
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frem med en vis Anmasselse, men dertil raa og plump i sin
Fremtræden. Meyercrone skriver til Christian den Femte den
5. April, at Prindsen af Oranien havde sagt omTromp: »com
me il est un Hollandais accoutumé à la liberté, il ne faut pas
prendre en mauvais part sa façon libre à faire ses choses,
mais dans le fonds c’est un homme qui a un coeur franc et
fidèle, qui entend bien son métier et qui charme les matelots.«
Da der i Aaret 1666 var Tale om, at Ludvig den Fjortende
vilde tage Tromp i sin Tjeneste, skrev Grev d’Estrades til
Kongen, at den hollandske Diplomat van Beuningen1) »ne
croyait pas qu’il fut propre en France, ne sachant pas la langue,
étant brutal et incivil, ce qui est l’opposé du Français«. Man
kan godt sige, at Tromps Fremtræden ogsaa var »opposé du
Danois», og navnlig »opposé de Niels Juel», som var en ægte
dansk Natur. De to Mænd passede ikke til hinanden, Tiden
viste det ogsaa.,
Tromp havde 21 Aar tidligere været i Kjøbenhavn, og man
havde gjort stort Vasen af ham. Han blev [i Juli 1655]
*eare&8eret nok ved Hoffet, tracteret paa Flaaden og ført om
kring paa de kongelige Lystslotte, Frederiksborg, Ibstrup og
Kronborg«. »Han blev af Kongen caresseret og regaleret, og
man har moret ham med adskillige Divertissementer, Turne
ringer til Søes samt Sælhunde-og Bjørnejagter og andet Mere«.
I August begav han sig fra Helsingør til Kjøbenhavn for at se en
Ballet, der samme Nat dandsedes paa Slottet, blandt Andre ogsaa
af Dronningen, den unge Prinds og de 3 Frøkener2). 1676, da
han kom til Danmark, blev han modtagen, som om han havde
været en fremmed Fyrste. Den 4. Maj kom han til Kjøben
havn. Da han sejlede forbi de danske og hollandske Skibe
saluteredes der til Ære for ham ; Glæden var uendelig. 2 Cha
lupper lagde til foran Slottet, Admiralen var strax taget ud paa
Christianshavn. Matroserne i Chalupperne roede med blottede
Hoveder, Folk stimlede saaledes sammen for at se to Personer,
som smukt klædte sad bag i Baadene, at disse ikke kunde
stige i Land for Trængslen. De maatte forsikre, at de kun vare
*) Lettres, mémoires et négociations de Mr. le Conte d’Estrades. IV., Lon
dres 1743, S. 448.
2) P. W. Becker, Samlinger til Frederik den Tredies Historie. L, Kbh.
1847, S. 63—66.
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Admiralens Slægtninge, han selv var stegen iland paa Christians
havn; Folket styrtede derud og de to Mænd kunde nu komme
i Land1). Kort efter sin Ankomst blev Tromp modtagen med
Pragt paa Slottet.
Fire Dage efter blev hans Kapitulation
underskreven: han blev udnævnt til General Admiral, fik Sæde
i Admiralitetet næst efter Henrik Bjelke, hans Gage blev sat
til 8000 Rdlr. om Aaret og 500 Rdlr. maanedlig i Taffelpenge,
naar han var paa Søen2). Den 16. Maj mødte han første
Gang i Admiralitetet Hollænderen Tromp var nu bleven dansk
Admiral.
Paa den Tid var Søfelttoget allerede begyndt3). Niels Juel
havde med en Del af den danske FIaade nærmet sig Gulland,
den 29. April gjordes Landgang ved Visby, Staden overgav
sig, Visby Slot blev beskudt med Held, det overgav sig den
1. Maj, og dermed var Gulland erobret. Denne Erobring
kostede ingen Vanskeligheder, thi den Modstand, der gjordes
fra de Svenskes Side, var næsten for ingen at regne. Det
vakte naturligvis overordenlig Glæde i Kjøbenhavn, at Øen var
bleven fratagen de Svenske; en Erobring, selv om den kun er
af mindre Betydning, fremkalder altid Tilfredshed, og denne
Gang var det en gammel dansk Provinds, som blev bragt tilbage
under den danske Konges Krone; saa meget større Ære til
lagdes der Niels Juel, under hvis Anførsel Expeditionen var
bleven heldig udført.
Hidtil havde Niels Juel kun havt danske Skibe under sin
Kommando. Den 4. Maj gik han fra Visby og lagde sig for
Anker under Carlsø. Vinden var gunstig for Svenskerne, som
han vidste vare færdige til at løbe ud med 40 Skibe, han
maatte derfor være forsigtig. Han havde den Plan at erobre
Øsel, men han havde ikke Folk nok, da han havde afgivet en
Diarium Europæum, Continuatio’ XXX11, S. 531.
a) Kapitulationen er ikke funden, den er maaske ikke mere bevaret.
Størrelsen af Tromps Gage er angiven rigtig, den findes mange Steder
anført i Reglementer og i officielle Dokumenter.
3) Det vigtigste Bidrag til Oplysning om Begivenhederne tilsøs i Aaret 1676
findes i Archiv for Søvæsen, 11., Kbh. 18'28, S. 97—143: »Noget om
den danske Flaades Foretagender i April, Mai og Juni 1676«. Denne
Afhandling er støttet paa officielle Rapporter (men ikke alle Rapporterne,
navnlig ikke dem til Henrik Bjelke, som kun findes i Niels Jucls Kopibogi,
og andre samtidige officielle Papirer og trykte Skrifter.
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Del til Besætning paa Gulland og der var mange Syge paa
Skibene; Vejret var meget koldt, der lagde sig om Natten
fingertyk Is. I et Par (Jger holdt han sig i Farvandet imellem
Gulland og Øland, i denne Tid fik han Forstærkning, dels bestaaende i Skibe fra den hollandske Auxiliærflaade under An
førsel af Schoutbynacht Philip Almonde, dels i danske Skibe
kommanderede af Admiral Jens Rodsten.
Den 14. Maj ankom Almonde med sin Eskadre, fem Dage efter,
den 19., Jens Rodsten. Flaaden bestod af 17 danske og 9
hollandske Orlogsskibe (eller 18 og 8) foruden 3 Brandere og
Smaafartøjer, som Galioter og Jagter. I Admiralitetets Kopibog
er indført en Skrivelse til Juel dateret 6. Maj, i denne nævnes
en Ordre fra Christian den Femte om Schoutbynacht Almonde,
»des Indhold han deraf selv erfarer, og eftersom bemelte
Schoutbynacht for sin Person synes en meget høflig Mand,
saa tvivles ej Hr. Admiralen jo med hannem skal komme til
Rette og al mulig Dispute evitere, for at have af hannem saa
meget bedre Secours, hvilket vi for Hs. kgl. M. Tjenestes Be
fordring gjerne ønsker:** »Diaputen« blev ikke undgaaet; det
er Almonde, som kort efter har beskyldt Niels Juel for »Mangel
paa Kjendskab«, det er ham, som har foranlediget, at Hollæn
derne i dette Øjeblik berømme Almonde og hans hollandske
Skibe, som dem, der med Bravour have kjæmpet med Sven
skerne den 25. og 26. Maj 1676, medens Niels Juel og hans danske
Skibe viste Udygtighed og Fejghed. Forfatteren de Jonge er
mest tilbøjelig til at stole paa hvad Almonde har sagt; men
han kan dog ikke nægte, at Niels Joel Aaret efter i Slaget i
Kjøgebugt forstod at lede et Slag og at vinde det, og, for at
forklare, hvorledes den »ukyndige« Juel har kunnet ud
rette dette, opstiller han den Formodning, dels at Juel har
havt Instruktioner af politisk Indhold, som forbød ham at ind
lade sig i Slag den 26. Maj 1676, dels at Juel af Tromp i
Aaret 1676 har lært at kommandere en Flaade og lede Skibenes
Manøvrering. Det gjælder her ikke blot Niels Juels gode Navn,
men ogsaa den danske Marines Ære; man maa forsøge at
bringe de bedste og paalideligste Efterretninger frem om Slaget
den 26. Maj. Forinden maa en Omstændighed omtales, ikke
fordi den tør antages at have havt nogen Indflydelse paa Juels
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Adfærd i Slaget, men fordi den Sag, den angaar, gik forud
for det.
Den 21 Maj krydsede Juel imellem Øland og Gulland, den
22. laa han under Bornholm. 1 disse Dage modtog han et
Brev fra Kjøbenhavn, dateret den 17. Maj, i hvilket det
sagdes ham1): »Kongen forsikrer Admiral Niels Juel om be
standig kongelig Naade i Henseende til hans beviste tro Tjeneste,
men tilmelder, at General Admiral Cornelius Tromp skal kom
mandere Flaaden i Østersøen en Chef.« Hvor stærkt dette
Budskab greb Niels Juel, vil ses af følgende Udtalelse i et
Brev, som han skrev til Rigens Admiral Henrik Bjelke, dateret
den 22. Maj, til Ankers under Bornholm2).
»Som jeg ser af den Kopi, Eders Excell. mig haver til
skikket, at Hans Maj. allernaadigst haver antaget Tromp for
General Admiral og at kommandere Flaaden i Østersøen, saa
vil jeg ikke ønske højere end det kunde henstrække til Hans
kongl. Maj. Tjeneste. Men jeg havde dog bleven i den Forhaabning, at jeg for en 20 Aars Tjeneste, som jeg nu haver
været Admiral, havde været saa lykkelig at avancere noget videre
frem, eftersom Eders Excell. vel er vitterlig, at jeg aldrig haver
skaanet min Hud til kong. Majst. Tjeneste, enten i Belejring,
Udfald og anden Occasion i Søen, og alt det jeg haver gjort,
haver været i Henseende til Hans Majst. Tjeneste og at erlange
Ære mere end Penge; det Eders Excell. forsikrer mig udi
Eders Skrivelse, at jeg haver en naadig Herre, saa maa Eders
Excell. forlade sig til, hvis jeg ikke havde den Forhaabning, at
Hans Majst. skulde være mig saa naadig, ogsaa engang at avan
cere mig, skulde jeg ikke begjære at blive en Time, men forhaaber, at naar det kommer til Action engang, skal jeg lade
se den Troskabs Pligt, som jeg er Hans Majst. skyldig, og
-1) Brevets Indhold kjendes fra en Registrant i Geh. Arkivet. Aflev. fra Marinemin. Nr. 112. 1 Kjøbenhavn havde man længe vidst, at Tromp skulde
kommandere Flaaden; det var omtalt i den Kjøbenhavnske Avis Extraordinaire Relationer. I et Tillægsblad til Avisen for Løverdag den 26.
Februar skrives fra Amsterdam den 29. Februar (ny Stil): Admiral
Tromp skal i denne Sommer kommandere den danske og hollandske
Flaade i Østersøen
Den 7. Marts meddeles fra Amsterdam den 16.
Marts: Lieutn.-Admiral Tromp skal føre det kongelige danske Flag som
denne Krones Admiral-Lieutenant og agere i Østersøen.
*) Brevet findes i Niels Juels Kopibog.
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gjøre lige saa meget som en Anden, der vinder 10 Gange saa
mange Penge som jeg. Ellers formoder jeg, at Eders Excel,
hos Hans kongl. Majst. mig altid paa det Bedste recommenderer
og at Eders Excel, ville forsikre Hans Majst. altid at skal have
en tro Tjener i mig, der ikke skal spare Liv og Blod til Hans
Majst. Tjeneste.«
Den Maade, paa hvilken Niels Juel udtaler sig, vidner om,
at hans Sind har været opfyldt af Harme over den Skuffelse,
der var bleven ham beredt. 1663 var han efter Rigens Ad
miral den første Admiral; saa dukkede Curt Adelaer op, sprang
ham forbi og blev den Admiral, hvis Navn kom i alle Munde.
1676 var CuTt Adelaer død, Niels Juel var atter den første
Admiral næst efter Rigens Admiral, saa hentedes Cornelis
Tromp og blev sat over ham, netop som han for første Gang
efter 1660 havde faaet Kommando over en dansk Flaade og
havde begyndt sine Operationer med Gullands Erobring. Men
Juel lagde Baand paa sig, hans Harme blev ikke udtrykt i
bitre Ord, han var en Mand med Takt og Hjertet paa det
rette Steé.
—
Den 24. Maj sejlede Niels Juel mellem Bornholm og Jas
mund. Han skrev 2 Rapporter1), en til Kongen og en til
Rigsadmiral Bjelke: De Svenske vare løbne ud, 49 Skibe
stærk, begge Flaader krydsede imellem Bornholm og de skaanske
Kyster, Brandvagterne havde gjort Jagt paa hinanden, Flaaderne
havde endnu ikke faaet hinanden i Sigte, han vilde krydse endnu
et Par Dage i Luvart, for om muligt mellem Rygen og Ystad
at faa Forstærkning af de andre Skibe; thi saa tvivlede han
ikke paa at han skulde sejre. »Kan jeg imidlertid se nogen
Avantage, vilde Eders kongelige Majestæt ikke tvivle, jeg jo
skal gjøre det en ærlig Mand bør at gjøre.« Til Bjelke skrives:
»Jeg vil holde krydsende dicht til Vinden til at forvagte vores
andre Skibe, og nu paa Timen skjød sig Vinden om, at vi
næsten kan besigte Møen; en Galiot ligger ved Falsterbo for
at vare dem ad, hvor vi ere.» Dagen efter, den 25. Maj vare
Flaaderne hinanden saa nær, at de om Aftenen begyndte at

1 Nye danske Magazin, IV., Kbh 1832, S. 61—71, ere disse med en stor
Del af Juels Rapporter, men langtfra alle, fra 1676 aftrykte. De ere
udgivne af Kommandør Corn Wleugel.
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skyde paa hinanden, og den 26. Maj fra om Morgenen til
henimod Middag vare de i et hæftigt Engagement. Det skal
nu vises, hvilke Efterretninger der dels strax, dels i en nær
Eftertid fremkom om disse Kampe, samt hvilke Oplysninger
der i den nyere Tid ere bievne offenliggjorte.
I D. Paullis Extraordinaire maanedlige Relationer for Maj
1676f), læses: »Den 25. og 26. haver Hans kongelige Maj.
Admiral Hr. Niels Juel med den kongelige danske Flaade, (som
den Tid var 18 danske Orlogsskibe af de letteste og 8 hol
landske stærk) leveret de Svenske imellem Bornholm og Møen
en Sø-Slagtning, og om endskjønt de Svenske vare næsten
dobbelt saa stærke, nemlig med adskilligt Fartøi nogle og 50
Seilere, og bestod af svære Skibe, saa og de havde Luven fra
vore, saa haver Gud alligevel saa naadig velsignet Hans kongl.
Maj. til Danmarks og Norges Flaade, at de Svenske ere drevne
paa Flugt. Og eftersom Gud allene er Seiren at tilskrive,
haver man ogsaa den 28. Maj gjort Taksigelse i alle Kirker,
siden blev alle Stykker om Byen, udi Castellet og paa de i
Reserve liggende kongelige Skibe løsnede.
ovenbemejdte
Slagtning erobrede de Danske en svensk Galiot med 10 Stykker,
kaldet Kong David, derimod savne de Danske ikke en Baad.«
En anden Meddelelse om Kanonaden blev bekjendtgjort i
en kjøbenhavnsk (tydsk) Avis, den har følgende Overskrift:
Sandfærdig Relation fra Hans kgl. Majestæt til Danmarks
og Norges Flaade, for Anker ikke langt fra Falsterbo
den 27. Maj.
og lyder saaledes2): »Efter at vi en rum Tid med stor Længsel havde
ventet den svenske Flaade, fik vi den endelig i Sigte den 25. dennes
ved Daggry, 52 Sejlere stærk, med gunstig og god Vind satte
den Kursen ned paa os. Samme Dag holdt vi os ved contrær
Vind i Haab at den vilde blive os gunstig, men da den Svenske
Flaade vedblev at have Fordelen og var omtrent en Mil fra os,
saa vendte H. k. M. Admiral, Hr. Niels Juel, sig mod Fjenden
med god Resolution og Orden, og angreb først; henimod
Aften blev et Parti Krigsskibe og Fartøjer afskaaret fra den
fjendtlige Flaade, saa at vi af de 52 Sejlere den næste Dag
*) Anf. St. S. 90—93.
2) Extraordinaire Relationes (Dan. Paulli) 30. Maj 1676, S. 683—85.
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kun talte 45; vi gik anden Gang løs paa Fjenden og søgte vor
Fortun det bedst mulig; men han holdt atter tilside fra os
og kom os ikke nærmere end at vi kunde kanonere paa hin
anden. Hvor gjerne vi end vilde, kunde vi dog ikke komme
ind paa ham og gjøre ham Afbræk. Da vi vare passerede
Fjenden, søgte vi ham anden Gang i den Mening at komme
ind i hans Flanke og afskjære et Parti Skibe, men vi kunde
ikke sætte det i Værk, fordi F’jenden havde Luven. Vi havde
imidlertid været til Slag med Fjenden fra Kl. 6 om Morgenen
til Kl. 3 om Eftermiddagen, men han havde ingen Lyst til at
fægte, og gjorde ikke Andet end kanonere, uagtet han havde
flere og meget større Skibe end H. kgl. Majestæts Flaade.
Havde vi været saa lykkelige og havt den Avantage og Luven,
saa var vel nogle Skibe gaaede tabte paa hans Side. Imidlertid
have vi dog i denne Fægtning erobret 2 Galioter fra Sven
skerne, den ene af dem paa 10 Kanoner; vi derimod have ikke
tabt det mindste Fartøj. Ellers er der paa vor Side faa Døde og
Saarede, alle Officerer og det øvrige Mandskab er frisk og sundt.«
I Jørgen Gøedes .Ordioaire Post-Tidinger1) findes en kort
Beretning, i hvilken der fortættes, at Juel den 26. Maj igjen
angreb den svenske Flaade, som begyndte at vige, »men
torde, eftersom han vidste ei, hvad Skade den danske Flaade
kunde i Slaget have faaet, eller om nogen Mangel derpaa nu
efter to Maaneders Forløb, i hvilke den havde været i Søen,
kunde findes, ei forfølge de Flygtige; men holdt Flaaden for
sigtig tilsammen og lagde sig efter Ordre her under Landet.«
1 den tydske historiske Aarbog Diarium Europæum findes
en kort Meddelelse2); en lille smuk Galiot blev tagen og sendt
til Kjøbenhavn den 27. Maj, og samme Dag om Eftermiddagen
kom der Brev fra Admiral Juel med Efterretning om at hans
Flaade ikke havde lidt synderlig Skade, kun 30 til 40 Mand
vare faldne, men ingen Officerer, om 4 Dage vilde Repara
tionerne være færdige. De Svenske havde lidt stor Skade, de
laa endnu i Søen, hvor Bataillen havde staaet, formedelst Mod
vind kunde de ikke komme videre.
I den hollandske historiske Aarbog, »Hollandtze Mercurius«,
x) Anf. St. Nr. 22, den 31. Maj.
2) Diarium Europæum, Continuatio XXXII, Franckf. a. M. 1676, S. 536.
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læses følgende Meddelelse1): »Den 4. Juni (ny Stil) Kl. 6 kom
begge Flaader i Engagement imellem Skaane og Bornholm,
skjønt de Svenske vare de Danske langt overlegne baade i
Skibenes Antal og i deres Udrustning, saa vovede de dog ikke
at komme dem nær, men holdt sig i Kanonskuds Afstand. De
Danske, som paa Grund af deres mindre Antal, havde vigtigere
Aarsag hertil, bleve ikke Svenskerne Svar skyldig, de skar 5
Skibe af fra den øvrige Flaade, men paa Grund af stille Vejr
turde de ikke sprede sig og vilde ikke forfølge dem; dog hilsede de dem skarpt med deres Skud, saa at en af dem mistede
en af de forreste Stænger. Saa endte Skydningen den Dag.
Kl. 6 om Morgenen den 5. gjorde begge Flaader sig rede til
Slag. Svenskerne havde Luven, de kom i god Orden op imod
de Danske, hindrede dem i at komme oven Vinden og tvang
dem til at falde ind paa dem, hvorved der opstod en hæftig
Skydning; men Svenskerne syntes ikke at have Lyst til at
siaas, de holdt af, saa at der foraarsagedes liden Skade paa
begge Flaader. Begunstigede af Røgen havde de Danske i
Sind* at bringe en Brander henimod det svenske Admiralskib,
men den bemærkedes, der fyredes lystig paa den, saa at den
drev af. Den svenske Admiral vilde lægge sig paa Siden af
den danske, men her fandt han en haard Modstand, veg af
og gik med hele Flaaden tilbage under Bleking. De Danske,
der havde Befaling ikke at sætte noget paa Spil og som des
uden vare meget svagere end de Svenske, gik ogsaa tilbage,
sejlede henad Kjøbenhavn til og kastede Anker ved Falsterbo,
saa at Fægtningen var forbi før Kl. 10 med liden Fordel paa
nogen af Siderne; de Danske tog en svensk Galiot paa 10
Kanoner og 30 Mand, uden at de have mistet noget, kun havde
de 50 Mand døde og 5 saarede paa hele Flaaden, iblandt de
første en tapper Hollænder, en Søn af Hr. van Westkercke,
der var gaaet med paa Flaaden som Frivillig.«
Denne Beretning er den udførligste, som fremkom i Sam
tiden, og del er den, som er Kilden til Fortællingen om Slaget,
som findes i Sylvius's Værk, Historien onses Tyds (Fortsæt
telse af Aitzema, Saken van Stået en Orlogh) og i Cornelis
*) Hollandtze Mercurius 1676, S. 116—17.

17

Tromps Levnetsbeskrivelse, medens Kilden til Fortællingen i
A. Müllers Verwirretes Europa er Diarium Europæum1).
Fra dansk Side haves en Beskrivelse af Slaget, som utvivl
somt er forfattet inden Udgangen af; det 17. Aarhundrede, men
som hidtil ikke er trykt3); den lyder saaledes:
»Onsdagen den 24. Maj saas begge Flaaderne udfor Cimbrishavn, den danske for og den svenske dicht efter; samme
Dag snoede en Ostende Kaper sig* ind iblandt de Svenske og
snappede en Proviant-Galiot, monteret med 8 Stykker, hørte
Feltherre Wrangel til og kaldtes Anna Maria efter Feltherrens
Grevinde; imod Aften vendte Juel sig fra Skaane og satte sin
Kaas mod Lånte Rygen. General-Admiral Creutz holdt Luven
og strøg dicht efter. Om Morgenen tidlig den 25. Maj fandt
Juel sig under Jasmund, og en Del af de Svenske at ligge hos
sig,* hvorfor han lagde strax o /er og gik imod Skaane, men i
hvor meget han stræbte, saa kunde han dog ikke faa Luven.
Samme Dag sendte Creutz en Galiot til Hellested med Breve
til Kongen, at Fjenden idelig flyede, men som han, Creutz,
havde Luven, saa vilde han angribe dem strax, uanset det var
Torsdag, (certum habeo autorem), forhaabende, at de inden Af
ten skulde lade ham nogle i Stikken. Creutz var 40 Orlogs
skibe stærk, foruden 20 andre af Brandere, Boyerter, AvisJagter og Galioter. Juel havde ikkun 18 af de letteste danske
Skibe og 8 hollandske Auxiliær-Skibe, foruden Brandere og
andet smaa Tøj. Der nu Juel længe havde hveget omkring,
og kunde hverken faa Luven, ej heller komme fra Creutz, som
trængte ham dicht ind paa Livet, da vendte Juel sig, og be
gyndte at tænde under, det bedste han havde lært. Men da
kunde man noksom se, at de Svenske ikke vare saa gesvindige
og exercerede som de Danske. De hollandske Auxiliær-Skibe
tøvede noget længe, førend de vilde bide fra sig, saa at de
Danske bleve udi Førstningen noget varme om Hovedet. Men
noget derefter traadte de Hollandske udi Dandsen med og
fægtede vel. Natten skildte begge Parterne fra hverandre, og
begge havde en temmelig Hob Døde og Kvæstede. De Danske
’) Sylvius, Historien onses Tyds, 1669—79, Amsterd. 16S5, S. 338. La
Vie de Corneille Tromp, La Haye, 1694, S. 520—21. — Des verwirrcten
Europæ dritter Theil durch Andreas Müller, Amsterd. 1683, S. 158.
2) Det store kgl. Bibliothek, Haandskriftsamling, gi. kgl. Saml., 4°, Nr. 2748.
Danske Samlinger Anden Række. I.
2
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fik en Svensk Galiot, som kaldtes Kong David, førte 10 Stykker
og var vel monteret. Kongen af Sverig stod paa Skaane og
saa den ganske Aktion. Hs. Majestæt blev noget forundret,
fordi hans store Flaade ikke anderledes tumlede de faa og
smaa danske Skibe. Og uanset de Danske hverken bleve
slagne af Søen, ej heller mistede nogen Baad udi dette Slag,
dog lode de Svenske gjøre Taksigelse udi Kjøbstæderne for
den Sejrvinding, som Gud havde givet dem; hvilket dog ikke
var Kongens Villie, men ikkun Kommandanternes Befaling, som
gjorde deres Facit saa vist, at det syntes dem umuligt andet
end at deres Flaade denne Gang jo kunde vinde. . . . Løver
dagen den 27. Mai var General-Admiral Creutz udi Land hos
Kongen af Sverig og klagede, at Admiral Boye, Admiral Bergh
og andre Kapitajner ikke havde gjort deres Devoir; Hs. Majst.
talte disse Anklagede haardeligen til, dog pardonerede han
dem denne Gang med Formaning og Trusel, at de herefter
skulde fægte bedre. Kongen befalede, at Admiralerne skulde
om Mandagen den 29. Mai angribe Admiral Juel der, som han
laa ududeres Øjne. Admiral Uggla svarede Kongen og sagde:
Eders Majestæt! Fjenden ligger der udi sin største Fordel inden
for de Sandbakker og venter uden Tvivl hastig Secours fra
Kjøbenhavn; der ved de alle Kaasene ligesom deres a, b, men
vi vide ganske Intet om dem. Mit Baad er, sagde Uggla, at vi
gaa op under Sverigs Side og fortøver der Fjenden, og om
saa var, at vi udi Slaget bleve ulykkelige, da kan vi jo retirere
os inden for Skjærene. Dette Ugglas Baad blev for godt an
set og efterfulgt.«
Denne Skildring er ikke ganske klar, forsaavidt som det
ikke fremgaar tydeligt, at Kampen begyndte den ene Dag og
fortsattes den følgende. Men ellers er den rolig og upartisk
skreven, det synes at Forfatteren dels har været vel underrettet,
dels har været en fornuftig Mand. Fra dansk Side er der
ikke fremkommet noget nyt Bidrag til Oplysning om Slaget før
i Aaret 1828, da den ovenfor citerede Artikel i Archiv for Sø
væsen blev udgiven. Vel har Friedenréich beskrevet det, men
at denne Forfatter ikke har vidst, hvorledes det løb af, vil ses
af den Omstændighed, at han lægger Slaget den 26. Maj, som
stod imellem Bornholm, Jasmund og Ystad, op i Kjøgebugt1).
Friedenreich, Christian den Femtes Krigshistorie, I. Kbh 1758, S. 166—67.
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1677 udkom der i Harlingen en Beskrivelse paa Rim af
hvad der foregik paa den forenede danske og hollandske
Fiaade i Aaret 1676; Forfatteren, Foppe Foppeszoon junior, var
selv ombord paa et af de hollandske Skibe, Nordholland,
Kapitajn Pieter Klaaszoon Dekker, 44 Kanoner, 150 Mand,
udrustet af Admiralitetet i Amsterdam. Hans Beskrivelse af
Slaget imellem Bornholm og Rygen, lyder saaledes1): »Den
danske Admiral [Niels Juel] førte Avantgarden, vi [Hollænderne]
fulgte hans Spor i den hæftige Fægtning; man sloges i 1 Glas;
da der blev vendt, kom vi i Spidsen — Svenskerne havde endnu
Luven —, og vi gjorde da Forsøg paa det store svenske Skib
[den svenske General-Admiral Creutz], som med tre Lag skjød
paa os og Oostergoo, saa Kjøl og Mast knagede; den hollandske
Admiral [Philip Almonde] var med os to i den hedeste Kamp.
Tre Timer varede det, før vi kom ud af denne Knibe. Da saa
vi, o Skam! de fleste og største danske Skibe ligge i Læ
udenfor Skudvidde, som for at se paa Fægtningen. Vi holdt
temmelig godt sammen og vendte med Svenskerne, for at bryde
ud igjen, men saa, at alle de danske Skibe veg endnu længere
bort, saa at vi sejlede der alene, uden at Nogen begreb, hvad
der dog kunde bevæge de Danske til at vige. Skaden var ikke
stor; man saa Ingen vige, saa intet Tegn til Angst, men raabte
an igjen, uden Nytte; thi de Danske vilde ikke staa. Mod Slut
ningen af Fægtningen kom en Snau ind i Flaaden, hvad Bud
den bragte fik man ikke at vide; saa snart den havde været
ombord med Admiral Juel, holdt denne strax af, og alle de
Danske med ham. Vi sejlede ogsaa bort og fulgte smaat efter.
Svenskerne fulgte os ikke, men vendte Stævnen til Syd for
Bornholm, vi kom til »Steden», hvor vi kastede Anker.« Der
efter beskriver han, hvor forunderlig Gud havde beskjærmet
dem: »utallige Kugler gjennemfor vort Kastel, Løbende (log
Staaende var næsten helt i Splinter, Stormasten var spaltet,
Fokkeraaen i Stykker, alt var beskadiget.
Men alle disse
Ulykker ramte kun Skibet.«
Det er en hel anden Tale end i de tidligere Beretninger;
de Danske have i en Del af Fægtningen været fejge og holdt
’) Foppe Foppeszoon junior, Aanmerkelike Voyagie an de Ost-Zee.
lingen 1677, S. 13-15.
2*

Har
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sig tilbage, medens Hollænderne have været de modige og
næsten alene taget Kampen op med Svenskerne.
Fra svensk Side er det navnlig Tornqvist, som har
fortalt noget udførligere om Slaget1). »Den 26. Maj begyndte
Kanonaden først Kl. 9 om Aftenen. Den svenske Flaade var
i Uorden, fordi Admiral Creutz i Seinebrevet havde glemt et
Signal. Ilden standsede ved Midnat, begge Flaaderne vendte
da fra Jasmund. Den næste Morgen vare Svenskerne fremdeles
uden Orden, Vinden var SSO., kun Venus, Swårdet, Kronan,
Krone-Solen, Jupiter, Wrangel, Draken, Aron, Maria og Hieronimus vare samlede; ved en heldig Vending fik de Fordelen af
af Vinden og tvang Fjenden til at begynde Ilden Kl. 7. Kano
naden fortsattes med Hæftighed uden at de agterste svenske
Skibe kunde tage videre Del i den. Man saa allerede beskadigede
Skibe i begge Flaader, af hvilke den svenske drev ned paa
Fjendens Linie. Cæsar havde om Natten mistet sin Forstang,
Mars sin Mesanmast, uden at Fjenden lagde Mærke til
det. Ikkedestomindre gav det Creutz Anledning til at bryde
igjennem Fjendens Linie, skjønt den svenske Flaades Adspredt
hed maatte have givet ham lidet Haab om Understøttelse imod
en vagtsom Fjende, der holdt sammen. Fjenden blev dog
nødsaget til at fortsætte sit Tilbagetog med flere beskadigede
Skibe, navnlig det hollandske Flagskib, som maatte holde af
med Tab af sin Storstang. Admiralerne Uggla og Wachtmeister
tilligemed Hans Clerk og Horn havde paa deres Side ikke
mindre god Fremgang mod nogle andre danske Skibe, som
havde taget Luven fra en Del svenske. Major Creutz lagde
under Krudtrøgen ombord med en dansk Brander. Admiral
Creutz blev først opmærksom paa sin Søns Fare, han brasede
sit Forremersseil bak, og hele Flaaden, som ikke forstod denne
Manøvre, maatte efter Seinebrevet gjøre samme Bevægelse.
Admiral Uggla kom Kl. 3 ombord til Creutz og nogle Timer
efter begyndte man atter at forfølge Fjenden, som under en
vel rangeret Orden blev jaget til Falsterbo Hev, uden at Nogen
havde Fordelen. At den svenske Brig, Kong David, derimod
paa 10 Kanoner blev tagen af et hollandsk Skib paa 50 Ka*) C. G. Tornqvist, Utkast lil Svenska Flottans Sjo-Tåg, Stockh. I., S.
146—48.
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noner, bragte hverken Vinding eller Tab, endnu mindre var
det nogen Heltegjerning. Den danske Admiral drog sig be
standig tilbage uden at indlade sig med Svenskerne, før han
kunde blive forstærket fra Kjøbenhavn, og han gik til Ankers
i Kjøge-Bugt. Den svenske Flaade gik den 28. Maj til Ankers
1 /o Mil fra Trelleborg og traf der Kongen, som i Silfarps Kirketaarn havde været Tilskuer af Slaget.«
Derefter omtales Kla
gerne over flere af Admiralerne og Kapitajnerne, og Kongens
milde Dom over dem.
Tornquists Angivelse af Datoerne er urigtig. Ellers er
hans Skildring omtrent den som almindelig meddeles af svenske
Forfattere, f. Ex. af Garlson1): »Creutz søgte at gjennembryde
den fjendtlige Linie, det hollandske Admiralskib blev skudt
reddeløst, Admiralen maatte hejse Flag paa et andet Skib.
Creutz understøttedes ikke som han burde, nogle Skibe holdt
for højt op imod Vinden, andre bleve tilbage, Admiral Båhrs
Eskadre var, trods de givne Ordrer, ganske uvirksom. Desuagtet
maatte den allierede Flaade trække sig tilbage og kaste Anker
ved Falsterbo Rev. Man kunde se flere af deres Skibe med
sønderskudte Master og Takkelage søge sin Redning til Kjø
benhavn. Kongen havde fra et Kirketaarn nær Ystad set Flaadernes Bevægelser.«
Efterretningerne om Slaget lyde altsaa meget forskjellig. De
danske ere rosende for Juel, den ældste hollandske ligeledes,
Foppe Foppeszoons ere rosende for Hollænderne, i højeste
Grad graverende for de Danske, de svenske ere ikke rosende
for Creutz og hans Flaade, om end flere af hans Skibe have
været kjække, paa den anden Side anerkjende de de Danske,
som holdt god Orden paa Tilbagetoget2); thi alle Efterret
ninger samstemme i, at Juel trak sig tilbage, ligesom de sam
stemme i, at Juels Flaade var mindre end den svenske, uden
at der fra Modstandernes Side lægges den tilstrækkelige Vægt
derpaa. Tornquist har Uret, naar han siger, at Juel havde 25
Rangskibe foruden 11 Fregatter. Ved Rangskibe maa forstaas
Orlogs- eller Kapital-Skibe (Navnet Linieskibe var endnu ikke i
!) F. J. Garlson, Sveriges Historia under Konungarne af Pfalziska Huset,
11 , Stockh. 1856, S. 478.
-) Saml. C. A. Gyllengranat, Sveriges Sjokrigs-Historia i Sammandrag, 1.,
Carlskrona, 1840, S. 231—32.
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Brug), men blandt Juels Skibe havde kun hans Admiralskib
Kurprindsen 68 Kanoner, 4 have 54 å 58 Kanoner, derefter
havde Resten fra 46 nedad, de største Skibe laa ved Kjøbenhavn, af de hollandske Skibe havde næppe noget over 60
Kanoner. Hans Modstander, Creutz, havde hele den svenske
Flaade under sig, alle de største Skibe, deriblandt 1 paa 126
Kanoner, 3 paa 80—86, 6 paa 60—68, 7 paa 50—56.
Kun Tornquist og Carlson anføre, paa hvilke Kilder de have
støttet deres Fremstilling, nemlig officielle Aktstykker, Foppe
Foppeszoon taler som Øjenvidne. Paa dansk Side har Be
skrivelsen af Slaget, som er trykt i Archiv for Søvæsen, det
Fortrin, at den støtter sig paa de Meddelelser, som samtidige
Aviser bragte frem, og paa Journalen ført paa Skibet Christiania,
som havde været med i Slaget. Ved Hjælp af denne er det mu
ligt at angive begge Flaadernes Stillinger til hinanden paa
forskjellige Tider og deres Stilling til de nærliggende Lande.
Den Skildring, som Forfatteren giver af Slaget, stemmer ganske
med den ovenfor meddelte efter en dansk Avis og hollandske
Mercurius. Han følger Slagets Gang i Almindelighed uden at
omtale hvad de enkelte Skibe udrettede; der er saaledes ikke
Tale om at de hollandske Skibe, eller navnlig Admiral Almonde,
udmærkede sig fremfor de danske, som holdt sig tilbage; der
omtales, at Christianus Qvartus, Schoutbynacht Christian Bjelke,
blev værst tilredt, og at Tromp i en Rapport af 30. Maj roste
Bjelke meget, fremdeles, at det hollandske Admiralskib Delft
mistede sin Storstang og maatte holde ud af Linien. Endelig
fremgaar det af hele Skildringen, at Slaget stod imellem Born
holm og Jasmund, saaledes som ogsaa dels Foppe Foppeszoon
dels Gødes Posttidende angive, først da Slaget Kl. 2 var til
ende satte Juel Kursen N. V., passerede Falsterbo, uden for
hvilken By han den følgende Dag gik til Ankers. Den svenske
Flaade satte, efter omsider at have brast fuldt, Kurs ad skaanske
Kysten og kom til Ankers under Trelleborg. Er dette rigtigt,
da bliver det uforklarligt, hvorledes den svenske Konge kan
have været Tilskuer af Slaget, enten han har været i Ystad,
Silfarp eller Trelleborg1); thi det maa have været umuligt fra
*) Efter Erik Dahlbergs Dag-Bok (Stockh. 1823) S. 220 saa Kongen Slaget
fra Ystad den 2G. Maj; den 27. Maj kom han til Trelleborg. Efter
Tornqvist saa Kongen Slaget fra Silfarp Kirketaarn, men han bemærker,
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noget af disse Steder at øjne Flaaderne under Slaget, medens
det vel er muligt, at Kongen gjennem Kikkert kan have set
dem, da de sejlede op ad Falsterbo til.
Det er paa Grundlag af den omhyggelige Skildring i Archiv for Søvæsen, at den støtter sig, som Garde har givet
af Slaget først i Biografien af Niels Juel 1842, derefter i
sit Skrift, »Den dansk-norske Sømagts Historie, 1535—1700«,
og med denne Forfatter stemmer J. C. Tuxen, begge tale de
om Niels Juels mesterlige Tilbagetog fra Bornholm1).
1837 fortalte de Jonge Slaget paa følgende Maade-):
»Først silde om Aftenen, da Mørket allerede begyndte at
falde paa, tog Fægtningen en Begyndelse, denne Dag blev der
udrettet Lidet fra begge Sider. Den næste Dag begyndte Stri
den tidlig om Morgenen, Viceadmiral Juel tragtede først efter
at undgaa Slag, men han saa snart, at det var umuligt; thi de
Svenske havde Luven, og deres Skibe sejlede hurtigere end de
danske, hvorfor disse og vore (o: de hollandske) snart bleve
indhentede. Der var da Intet andet tilbage end at levere Slag,
hvorpaa Signal til Fægtning blev givet. Almonde, som med
Hollænderne havde Avantgarden, satte lige op imod Fjenden,
men kunde ikke sejle ind i ham, han løb forbi ham beskudt
af flere svenske Skibe. Derpaa vendte han igjen hen imod
Fjenden og løb paa Pistolskuds Afstand op langs hele den
fjendtlige Linie, som han beskjød vældigt, medens han fik Svar
paa lignende Maade. Dette tapre Forbillede blev kun efter
fulgt af 3 danske Skibe, af hvilke de 2 kommanderedes af
Hollændere, det tredie blev ført af Christian Bjelke3), en Søn
eller Slægtning af den danske Admiral paa den Tid Wassenaer
gjorde sit Tog til Kjobenhavn; formodenlig havde han i sin
at Andre anføre, at Kongen saa Slaget fra Trelleborg Kirke. Efter
Carlson stod han i et Kirketaarn nær ved Ystad.
’) Garde, Niels Juel, Kbh. 1842, S 48- 50. Den dansk-norske Sømagts
Historie 1535 -1700. Kbh. 1861, S. 263—65. Tuxen, Niels Juel, i
Folkekalender for Danmark 1858, S. 27.
“) De Jonge, Gcschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen, 111. ’s Gravenhage 1837, 2, S. 57—61. 2den Udgave, Haarlem 1S59, Il , S 523—26.
8) »Brev fra Schoutbynacht Almonde til deres Højmægtigheder og til Ad
miralitetet van de Maze, af 6. Juni 1676 Brevet til deres Højmægtig
heder fik Plads blandt de secrete, sikkert fordi det indeholdt for me
gen Sandhed*
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Ungdom øvet sig i Søvæsenet i Holland under Ruyter og førte
nu Flaget som Viceadmiral i den danske Flaade. Alle de an
dre Danske holdt sig saa langt fra Fjenden, at de vanskelig
kom under Svenskernes Kanoner. I denne Fægtning blev den
hollandske Schoutbynacht og den amsterdamske Kapitajn van
der Heuvels Skib saa frygtelig behandlede, at de for Øjeblikket
bleve satte ude af Stand til fremdeles at tage Del i Fægtningen.
Almonde besluttede derfor at gaa over paa Kapitajn van Zyll’s
Skib, for med det at fortsætte Slaget. Men langt fra at an
gribe de Svenske, holdt de Danske sig borte fra Fjenden og
begyndte at vige, hvorfor Almonde, som med sine dygtige Skibe
ikke var stærk nok mod hele den svenske Sømagt, til sin store
Bedrøvelse og inderlige Harme fandt sig nødsaget til at følge
dem. Han stillede sig med de hollandske Skibe agter for de
danske, for at hindre Fjenden i at bryde ind i den danske
Flaade, eller erobre eller ødelægge nogle af de danske Skibe,
hvilket bibragte Svenskerne saa stor Respekt, at de fulgte efter
i Afstand og kort efter sejlede bort bi de Vind.
De danske Historieskrivere [o: Holberg] hæve deres Landsmænds Opførsel paa denne og den foregaaende Dag til Skyerne
og de regne det til stor Ære for Admiral Niels Juel, at han
med en ringe Styrke mandig bød deres Fjende Spidsen, som
de anslaa til ikke mindre end 60 Skibe. Men de tale ikke
det mindste om de hollandske Skibe, som vare tilstæde, endnu
mindre sige de, at disse vare næsten de eneste, som gjorde
deres Pligt. Almonde tænkte og skrev ganske anderledes
herom. Han beskylder i sine Breve Juel for Uvidenhed; han
siger, at havde han villet undgaa Fjenden, havde han let kunnet
gjøre det den første Dag, men han havde undladt at gjøre det
»af Mangel paa Kundskab«; han forsikrer, at, hvis de Danske
den næste Dag havde understøttet ham rigtig, havde den for
enede Flaade afskaaret nogle fjendtlige Skibe.
»Hvis vi,«
saaledes skriver han videre til Admiralitetet van de Maze,
»havde været 20 Skibe stærke, og ikke et dansk, saa tvivler
jeg ikke paa, at vi skulde have slaaet Svenskerne. Derfor kan
jeg ikke skrive til Eders Mægtigheder om dette Slag andel end
at jeg skammer mig over, at Sagen er falden saa slet ud, og jeg
ønsker, at jeg ikke havde været tilstede, fordi jeg nok ser, at
der Intet er at udrette med de Danske.
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Upartiskhed byder imidlertid her at tilføje, at Almonde
maaske har set Sagen altfor ensidig. Han bedømte den kun
som Kriger, uden at være indviet i Politikens Hemmeligheder.
Efter vor Mening fortjene de Danske ingenlunde Ros for deres
Handlemaade i denne Fægtning. Men at de ikke kraftig an
greb de Svenske og at de veg tilbage, kan tilskrives andre
Aarsager end Mangel paa Mod, som de Danske, navnlig Admiral
Niels Juel, senere flere Gange gav glimrende Beviser paa.
Det forekommer os, for at sige Sandheden, at være rigtigt,
hvad de danske Historieskrivere fortælle, at den nævnte Ad
miral havde faaet Befaling af sin Konge om saa meget som
mulig at undgaa et Hovedslag, indtil Tromp med den øvrige
Skibsmagt havde forenet sig med ham, saa at de vare mindre
udsatte for Fare, og havde en bedre Udsigt til at sejre. Om
Juel just har vist stor Dygtighed i at udføre denne Befaling,
det maa man efter Almondes Brev drage stærkt i Tvivl; ja
man synes at kunne antage, at hvis Hollænderne ikke havde
budt Fjenden en saa tapper Modstand, saa havde den danske
Flaade løbet stor Fare for at blive ødelagt af de Svenske.
Juels »mesterlige Tilbagetog« er her rigtignok blevet be
dømt anderledes. Det er Almonde, som har vist Bravour, de
7 hollandske Skibe have^næsten frelst den danske Flaade, 4Juel
forsvinder aldeles, han er uvidende og ukyndig; de danske
Skibschefer have været fejge, kun Christian Bjelke har vist Mod.
Hvorledes er det muligt, at bringe denne Dom til at forene sig
med den, som de Danske og selv de Svenske have fældet?
De Jonge anfører kun Holbergs Fortælling; han citerer vel
Tromps Levnetsbe krivelse, men erklærer Beretningen der om
Slaget for unøjagtig, ligeledes citerer han hollandze Mercurius,
men siger, at Beretningen der er ufuldstændig.
Der er en Mand, hvis Ord om denne Sag, det vel er
værdt at høre, det er Niels Juel selv. Han harj indsendt fire
Rapporter om Slaget, som her skulde meddeles efter hans
Kopibog, en til Kongen, totil Rigsadmiral Bjelke, en til hans
Broder. Disse Rapporter, som aldrig ere offenliggjorte, lyde
saaledes:
Stormægtigste Højbaarne Konge
Allernaadigste Herre.
Eders Kongl. Majst. paa det allerunderdanigste at lade
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vide, at den 25. hujus om Morgen med Solens Opgang saa vi
Fjenden til Luvart fra os 52 Sejl stærk, hvorpaa de kom afpaa
Eders Majst. Flaade og holdte vi samme Dag tæt ved Vinden
i Forhaabning, at Vinden skulde have favoriseret os. Men saa
som de dog blev ungefær en Mil til Luvart fra os, resolverede
jeg at vende imod Fjenden mod Aften, hvorpaa vi skar dem
en Parti Skibe og Fartøj fra, saa at om Morgenen den 26.
talte vi 45, hvor vi da igjen samme Morgen vendte imod
Fjenden, for at søge vores Fortun hos dem og gjorde vores
Bedste da at komme til dem. Men de holdt det alt til Luvart
op, saa at de intet kom nærmere end at de kunde begaa os
med deres Kanon, saa vi intet kunde komme iblandt dem at
gjøre nogen Afbræk, som vi gjerne havde villet, hvorfor vi den
Gang igjen, som vi anden Gang var passeret, søgte dem paany i
den Forhaabning, at vi skulde have kunnet kommet ind i deres
Fhade, for at have skaaret dem en Parti Skibe af; og slog vi
med dem fra om Morgenen Kl. 6 indtil Kl. 3 om Eftermiddagen.
Men det vilde ikke lykke os, eftersom de slet ingen Lyst havde
til at slaa videre end med Kanon, uanset at de havde langt
mere og større Skibe end Eders Kongl. Majst. Flaade var; og
havde vi været saa lykkelig at have den Avantage over dem,
son* de havde over os, at have havt Luven fra dem, skulde de vel
en Parti af deres Skibe have mistet. Og saasom jeg saa, at
der i mindste Maade ikke var nogen Avautage at vinde, resol
verede jeg at sætte min Kurs herliid og haver sat i Falsterbo
Rev halvtredie Mile fra Dragør, for at bringe Eders Kongl.
Majst. Flaade i Salvo og videre Eders Kongl. Majst. allernaadigste
Ordre og Succurs at forvagte, eftersom Fjenden er os altfor
voxen. De Svenske satte deres Kurs til de Pommerske Kyster,
men de have ingen Folk at transportere videre end Besætning
paa FIaaden. Hvormed jeg mig udi Eders Kongl. Majst. Hyl
dest og Naade allerunderdanigst rekommenderer og forbliver
stedse Eders Kongl. Majst. allerunderdanigste og troskyldigste
Tjener
Actum Hans K. M. Orlogsskib Kurprinds
til Anker i Falsterbo Rev ungefær halvNiels Juel.
tredie Mile fra Dragør den 27. Maj
Anno 1676.
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Højædle og Velbaarne Hr. Rigens Admiral.
Eders Excellens paa det tjenstvilligste berettes hermed, at
vi have været til Slag med Fjenden igaarfraKl. 6 om Morgenen til
Kl. 3 om Eftermiddag, som Eders Excellens vel videre af Hans Majst.
Brev fornemmer, og saa som jeg saa, at der var ingen Avantage,
at søge hos, men at sætte Flaaden udi største Perikel, hvorfor
jeg haver sat min Kurs herhid til Falsterbo Rev, og havde de
Svenske havt Courage, havde de efter den Avantage de havde
let kunnet ruinere os. Havde vi været saa lykkelig og havt
den Avantage, som de havde, skulde de ikke med mange Skibe
kommet hjem. Jeg kan ikke give Eders Excellens synderlig
Rapport om vores Slaaen, eftersom jeg selv med Fjenden nok
havde at bestille, og skikker derfor Liutenant Biens op, som
kan fulkommen gjøre Eders Excellens Underretning, alt saasom
jeg havde ham paa en Galiot at give Agt derpaa, hvad imid
lertid passerede og hvorledes Enhver sig komporterede. Ellers
skulde jeg holde tjenligt til Hans Majst. Tjeneste, at Flaaden
kom paa Rheden at viktualere igjen og Andet hvis kan være
fornøden, saavelsom ogsaa at konjungere os med de andre
Skibe, som ligger til Kjøbenhavn, eftersom vi ellers de Svenske
ikke er bestand, og de holder her en 4 Mile fra Flaaden
udenfor, hvis de skulde resolvere at komme op til os, skulde
Flaaden staa i største Perikel. Jeg skikker en Galiot til Dragør,
for at forvagte Eders Excellens Ordre. Slutter hermed og be
faler Eders Excellens udi den allerhøjeste Protektion og for
bliver etc.
Datum u. s.
Højædle og Velbaarne Hr. Rigens Admiral.
Eders Excell. haver jeg understaaet med disse faa Linier
at bemøje og Eders Excell. tilkjendegive min korte Mening, at
jeg formener skulle være til Hans Kongl. Majst. Tjeneste og
Flaadens Forstærkning, at Eders Excell. lod Admiral Jens Rod
sten gaa over paa 3 Kroner med hans Folk, alt saa som han
nok kunde føre det Skib med samme Folk han nu haver Sø
folk at være, naar ham gives 50—60 Soldater til, og Hans
Majst. kunde ske langt større Tjeneste dermed, ligesaa er
Christiania, som hverken vil sejle eller drive, Havmanden lige
saa, som er et lidet Skib og ingen Force kan gjøre, kunde
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tages de Folk af og besættes et andet stort Skib med, og er
der af de andre smaa Skibe her ved Flaaden, som kunde tages
af 2 og besættes et stor Skib med, paa det Hans Kongl. Majst.
kunde faa kapable Skibe i Søen, eftersom Fjenden haver 16
Skibe, hvoraf ingen er mindre end Kurprinds, og de meste
større, Christian Bjelkes Skib er ogsaa Masten skudt i Stykker
paa, om Eders Excell. ville forhjælpe ham til et andet Skib,
var det meget vel, eftersom det er ingen Skib at lægge Ære
ind med, og han nok lader se at ville gjøre det en ærlig Mand
bør at gjøre, men Skibet vil hverken sejle eller drive, og kunde
en forlise hans ærlig Navn og Rygte derved, besynderlig at
være en Flagmand, som andre Skibe skal rette sig efter, og
andre derved kan gjøre en Excuse, naarsomhelst de ikke haver
følget deres Flagmand. Jeg skulde vel udførlig gjøre Eders
Excell. fuldkommen Relation om dette Slag, vi haver gjort,
men saasom jeg haver befalet Lieutenant Biens at berette Eders
Excell., saa vidt han deraf kan vide, men var jeg saa lykkelig
at komme Eders Excell. selv i Tale, skulle jeg vel sige, hvor
vidt det videre bestaar, saa det kunde vel have gaaet noget
bedre, maatte det have gaaet efter min Villie; beder og Eders
Excell. ville lade mig vide, om jeg maatte sende de Kvæstede
op, eftersom de haver begjært at komme til Kjøbenhavn, hvilke
jeg af sær Aarsag ikke villet opsende, førend jeg faar Eders
Excell. Ordre derom. Ellers er et af de 14 Punders Metalene
Stycker borsten her paa Kurprindsen, hvis der ellers manqverer,
haver jeg tilsendet Hr. General-Kommissarii Fortegnelse om,
og dersom vi ikke med Skibene opkomme at viktualere, da
vilde jeg, om Lejligheden saa kan falde, gjerne paa en Dags
Tid eller noget opkomme til Kjøbenhavn, at tale mundtlig med
Eders Excell. og at gjøre Hans Majst. Rapport om denne min
Rejse, eftersom det dog vil tages Tid til at faa hid hvis for
nøden er. Jeg rekommenderer mig udi Eders Excell. gode Gracie og næst den allerhøjestes Protektions Erønskning forbliver etc.
Actum d. 27. Maj 1676.

Højædle og Velb. Hr. General-Kommisarii
Højærede kjære Broder.
Jeg kan ikke underlade min Broder med disse faa Linier
at berette, at vi igaar var til Slags med de Svenske fra om
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Morgenen Kl. 6 indtil 3 om Eftermiddagen; men som de havde
Luven fra os, som de havde faaet ved Vindens Forandring,
kunde vi ingen Avantage søge hos dem; tilmed var de os
overlegen med Skibe, iblandt hvoraf det mindste er som Kurprindsen og en Del langt større, paa 120 Stykker, 90 og 80,
hvorimod Hans Majst. Skibe som en Del er ikkun smaa og
hverken vil sejle eller drive, og let Skyt haver, som ingen
Kraft haver imod saa store. Jeg gjorde tveDde Gange mit
Bedste at bryde igjennem deres Flaade, for at separere den,
men det vilde ikke lykke, som jeg om Aftenen tilforn afskar dem
en Parti Skibe; hvorover jeg afdrejede, for at bringe Hans MajsL
Flaade i Salvo, og havde de havt Hjerte, kunde de vel ruineret
en Parti af os, men de vilde ikke afkomme, og vi kunde ikke
komme til dem. Jeg tilsender min Broder herhos Fortegnelsen
hvis der manquerer til Flaaden, om min Broder ville behage
at befale Equipagemesteren, at det kunde hidsendes. Ellers er
vores Proviant og ude, som jeg tilforn nogen Gang haver
omskrevet, saa og om andet hvorpaa endnu ingen Svar be
kommet haver, hvorfor jeg det endnu til min Broders gode
Befordring rekommenderer. Vi haver Gud ske Lov ikke faaet
stor Skade paa Folk, jeg haver ingen Kvæstet villet opsende
for sær Aarsag, førend jeg faar Ordre fra Hans Excell. Hr.
Rigens Admiral derom, slutter dermed og befaler min højærede
Broder med alt kjært udi den Allerhøjestes Protektion og for
bliver etc.
Dat. u. s.
Rapporterne ere i en Henseende utilfredsstillende, idet de
slet ingen Detailler give om Slaget. Det er ikke noget Ejen
dommeligt ved disse Rapporter fra Juel, det Samme findes
næsten i alle dem, han har indsendt. Han nøjedes med at
give Underretning om Hovedpunkterne i Slagets Gang og om
dets Resultat, Detaillerne og Meddelelserne om de enkelte
Skibes Deltagelse i Slagene, om Chefernes Opførsel, maatte søges
i Fiskalens Protokol. Juels Rapporter bekræfte, hvad der da
ogsaa tidligere vidstes, at hans Styrke var meget ringe i Sam
menligning med de Svenskes.
Fremdeles bekræftes, hvad
de svenske Beretninger meddelte, at Svenskerne havde Luven
og holdt den hele Tiden, uden at det var muligt for Juel, at
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faa Vinden. Det fremgaar af dem, at Juel baade den 25. og
26. har taget imod Fjenden, for at prøve Lykken, og at han,
da der ingen Fordel var at vinde, og han ikke vilde sætte
Fiaaden i Fare, fordi han var for svag, itide har sat Kursen til
Falsterbo Rev. Det Resultat, man kan drage af dem maa være
det, at Juel har forsøgt hvad der kunde udrettes, og at der,
naar man ser hen til Udfaldet af Kampen, ingen Grund er til
at udtale sig om ham med saadan Strenghed, som Almonde
gjør. Naar danske Forfattere tale om et mesterligt Tilbagetog,
da ere disse Ord vistnok for stærke. Juel bragte vel Fiaaden
i god Behold tilbage, skjønt han havde stridt med Overmagten;
men Modstanden havde været ringe, Svenskerne benyttede ikke,
som de burde, deres store Styrke og den Fordel, de havde af
Vinden. Tilbagetoget kunde kaldes mesterligt, dersom Sven
skerne havde udviklet deres Styrke, dersom de havde forfulgt
med Energi. Men Alt det skete ikke. Tilbagetoget var for
Juel en hæderlig og smuk Aktion.
De Jonge taler om, at politiske Grunde have holdt Juel
fra at gaa skarpere frem imod Svenskerne. Om saadanne kan
der ikke være Tale. Juels Instrux som Flaadens Øverstkom
manderende paa dens Togt i Østersøen er bevaret og der fin
des ikke et Ord om Politik i den, det skulde da være det, at
i den Paragraf, hvor der tales om Opbringelse af Skibe,
enten svenske eller fremmede, som gik til eller fra Sverig og
de svenske Provindser, gjøres der Undtagelse med de engelske
eller de med et engelsk Pas forsynede Skibe, som skulde gaa
fri, med mindre de førte Folk eller Kontrabande til Sverig eller
svenske Provindser. Derimod er der i Instruxen1) en Para
graf, som Juel' ved den her omhandlede Lejlighed havde at
iagttage. Paragrafen (Nr. 7), som findes i alle Instruktioner
for danske Admiraler i denne Krig, lyder saaledes:
»Skulde nu den svenske Flaade for stærk iSøen udkomme,
saa han efter foregaaende Deliberation skulde befinde sig den
ej bastant at være, haver han efter derom i Tide indhentede
visse Kundskaber og tilforne holdte Krigsraad saaledes itide sin
Kurs tilbage herhid igjen at stille, eller hellere efter yderste
Evne paa alle mulige og tjenlige Maader en god og fornuftig
*) Instruktions Protokol i Marineministeriets Arkiv.
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Anstalt at gjøre, at vores Skibe ikke i Utide ved utimelig Bravour forgjæves harzarderes og i Fare sættes.«
Dette Paalæg til Admiralen var ikke unødvendigt, thi det
var Kongen af Vigtighed, at Flaaden bevaredes til de afgjørende
Slag kom. Hans Flaade var ikke stor, han havde Intet at
tabe, en uheldig Alfære i urette Tid, Ødelæggelsen eller Erob
ringen af flere Skibe kunde blive et større Tab end det strax
saa ud til, thi der var intet Forraad til at udfylde Hullerne
med. 1 den anførte Paragraf er derfor det store Ansvar ud
talt, der var lagt paa Admiralerne, og det er dette Ansvar,
som efter Niels Juels Happorter har staaet klart for ham, da
han drejede af, for at bringe Flaaden in salvo, efterat han havde
set, at han ingen Fordel kunde vinde fra Fjenden.
Det kan synes paafaldende, at Juel ikke med et Ord taler
om Hollændernes Opførsel. Men i de fire Rapporter, navnlig
i den til Kongen, taler han heller ikke om de danske Skibe
eller deres Chefer, han nævner kun en enkelt. Men desuden
tilstaar han jo, at han selv »har havt nok at bestille«, saa at
han ikke har kunnet følge hvert Skibs Deltagelse i Slaget. Det
er, som sagt, særegent for Juels Rapporter, at han ikke udtaler
sig om Enkeltheder, de ere derfor ikke indholdsrige nok til at
give en fyldig Forestilling om Begivenhederne. Der er foregaaet Meget, som Juel ikke har udtalt i sine Rapporter, men
som er kommet til Marineministerens, Henrik Bjelkes, Kund
skab enten igjennem mundtlig Meddelelse fra Juel eller gjennem
Fiskalens Protokol, i de skrevne Rapporter sigter Juel mere
end en Gang dertil, ofte maa man læse imellem Linierne og
ane, hvad der tænkes paa. Dette er nu Tilfældet med den
større Raport, som Juel har skrevet til Bjelke den 27. Maj;
han har sendt Fiskalen Biens til Kjøbenhavn, for at melde
Bjelke, hvad han har set, han ønsker at faa Bjelke selv i Tale,
for at kunne meddele sig til ham, og han føjer til, at »det
kunde vel have gaaet meget bedre, maatte det have gaaet efter
min Villie.«
Det er højst sandsynligt, at der er forefaldet
Noget i det sidste Slag, som irke har været efter Ønske, men
hvori det har bestaaet, det er det ikke muligt at faa at
vide. Juel har ikke faaet sin Villie efterfulgt; hvem er det,
som ikke har adlydt ham? Skulde det ikke være Almonde?
Skulde det ikke være tænkeligt, at Juel i Følelse af sit Ansvar
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har givet sine Befalinger, men at Almonde i Kampens Hede
ikke har forstaaet, hvorfor Juel vilde gaa frem med Forsigtighed,
ikke har villet følge hans Kommando, men har fulgt sin Lyst
til at gaa paa og saa har troet, at Juel og de Danske manglede
Mod? Almondes Rapport og de Jonges Skildring af Slaget ere
imidlertid bievne tagne til Indtægt af hollandske Historieskrivere,
Groen van Prinsterer fortæller, at det var Almonde, som
leverede Slaget mod de Svenske,1) og den hollandske Anmelder
af Gardes Den dansk-norske Sømagts Historie 1535—17002), en
Mand, som nyder stor og berettiget Anseelse som Historiker,
kan ikke komme bort fra de Jonges Anskuelse, at Forsigtighed
og gehejme Instruxer, givne ham af Kongen, har holdt ham
fra at indlade sig i Kamp.
Philip Almonde var født 1644, altsaa 15 Aar yngre end
Juel. I sit sextende eller syttende Aar traadte han i Søtjeneste
i sit Fædreland og deltog i Krigene mod England 1665—67,
1672—74; han havde udmærket sig og Prindsen af Oranien
hædrede ham ved at udnævne ham til Schoutbynacht med
Forbigaaelse af ældre Kapitajner. Han hørte til Hollands mest
fremragende Søofficerer og hævdede bestandig sin høje An
seelse. Det er derfor let forstaaeligt, at de Jonge fæster Lid
til hvad han har skrevet om Juel. Fra dansk Side vil man
vist være rede til at indrømme, at Almonde har vist sig som
en uforfærdet og tapper Mand i Slaget den 26., om man end
kan være tilbøjelig til at tro, at han i sin Rapport har skildret
sin Adfærd noget overdrevent; thi det er vist Overdrivelse, at
han er sejlet forbi hele den svenske Linie paa Pistolskuds
Afstand. Derimod kan man næppe tro, at han har Ret i den
Maade, paa hvilken han har dømt om Juel og de Danske, selv
om man føjer Foppe Foppeszoons Fortælling til Almondes Rap
port. De Jonge har fremhævet Christian Bjelke, som den
danske Skibs-Chef, der mest udmærkede sig, og han har sin
Kilde i Indberetningen fra Almonde. Denne har havt Ret i at
fremhæve ham, thi Niels Juel roser ham ogsaa i sin Rapport
Groen van Prinsterer, Handboek der Geschiedenis van het Vaderland, I,
Leiden 1846, S. 519.
5) I Bijdragen voor vaderlandsche Geschiedenis etc. N. Reeks, 5 D. ’s Gravenh. 1868, S. 94 — 95. Anmeldelsen er undertegnet L. Ph. C. B. Det
er let kjendeligt, hvem disse Bogstaver sigte til.
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til Henrik Bjelke, og Cornelis Tromp omtaler i en Rapport,
skreven den 30. Maj, Christian Bjelke, »der, som jeg erfarer,
i sidste Rencontre med Fjenden har udmærket sig ved for
træffelig Conduite og ikke mindre Courage.«1) Der var én an
den af de danske Admiraler, Jens Rodsten, som Almonde be
skyldte for at have unddraget sig Kampen. I den Anledning
kom det Aaret efter ti! en Undersøgelse i Admiralitetet, om hvil
ken følgende Beretning er tilført Admiralitetets Forhandlings
protokol2).

»1677. Tirsdagen den 23: Oktober om Formiddagen.
H. Bjelke. Corn. Tromp. N. Juel. Alb. Guidensparre.
Blev paa Hr. Admiral Jens Rodstens Allerunderdanigste
skriftlige Ansøgning efter Kongelig Allernaadigst mundtlig Be
faling til Hans Excellence Hr. Rigs-Admiralen udi Admiralitetet
foretaget Sagen mellem velbemeldte Hr. Admiral Rodsten og
den her nu værende Hollandske Schoutbynacht Philip von Al
monde, da begge Parterne efter foregaaende Varsel udi egne
Personer mødte, desligeste og de Officerer, som med Admiralen
paa hans førende Skib og ellers under hans Eskadre havde
faret Aar 1676 og nu er i Live og tilstede. Og fremlagde
Admiralen en Schoutbynacht Almondes indgivne skriftlige Attest
under sin Haand den 20. Oktober 1677, hvorudi han beskylder
Admiralen for ej at have ladet se sin skyldige Pligt udi Sø
slaget, som stod den 26de Maj 1676, mellem H. K. Ms. og den
svenske Flaade, og vidner sig at have seet, der han anden
Gang var passeret Fjenden under Læ, Admiral Jens Rodsten
omtrent en Mil udi Læ Nordvest for Fjenden, og at han med
den meste Del af sin Eskadre da holdt samme Tid af for
Fjenden, hvilket saaledes encouragerede Fjenden, at de strax
gik løs paa Hans Kongelige M. Flaade; dernæst tvende Attester
under forberørte Schoutbynacht van Almondes her tilstede værende
Over- og Under-Officerers Hænder, alle af lige Indhold, som
oven er meldt og til Slutning, at enhver var overbødig, naar
begjæret vorder, saadan Udsigelse og Bekjendelse med cor*) Nye danske Magazin, IV, S. 107.
’) Den bevares i Marineministeriets Arkiv.
Danske Samlinger

Anden Række.
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porlig Ed at stadfæste, hvilke fornævnte Attester blev lydelig
læst og paaskreven.
Saadan Hr. Schoutbynacht van Almonde og Officerers An
givelse at igjendrive fremstod Hr. Admiralen selv, og mundtlig
udsagde, at aldrig Nogen skulde ham overbevise, at have gjort
Noget imod hans Ed og Pligt til hans Konges og Herres
Tjenestes Forretning og Fjendens Afbræk, langt mindre hvis
hannem falskeligen paalægges, hvorfor han begjærede, at Kapitajn Philip Biens, som den Tid var Lieutenant og Fiskal udi
Flaaden, maatte producere sin Journal samme Tid holdet, som
og skeede, og da lydelig blev læst udi velbemeldte Schoutbynachts og Admiralens Officerers, som med ham for forleden
Aar paa hans da førende Skib, og under hans Esquadre, Over
værelse, hvis af Fiskalen var annoteret at være passeret samme
Dag, da Bataillen stod, hvoraf fornammes, at der de anden
Gang passerede Fjenden udi Læ, var Admiralens Bramstang med
Flag skudt oven ned, og hans Fok fra Raaen, saaledes at ej
kunde være muligt, at merbemeldte Admiral Bodsten skulde
efter Angivelse være veget for Fjenden men snarere at han
continuerlig bivaanede Bataillen, og ej havde holdt af for Fjen
den, førend den ganske kongelige FIaade tillige med de hol
landske Auxiliærskibe tilsammen holdt af, hvilket Ahsammen
Fiskalen selv saa vel som Admiralens Officerer samtligen
bekjendte sandt at være, og erbød sig med deres corporlige Ed, naar fornøden gjøres og begjæret vorder, al ville
bekræftige.
Af saadan Sagens funden Beskaffenhed blev for raadeligt
erkjendt, hvis for Admiralitetet var passeret Hans Kongelige
Majestæt memorialvis at referere, og efterdi Admiralen haver
at gjøre med en hollandsk Officer, som ikke staar under
Admiralitets Retten, da at henstille Sagen til Hans Kongelige
Majestæts egen Allernaadigste Resolution, som og skete.
Torsdagen den 25. Oktober om Formiddagen.
H. Bjelke. Gom. Tromp. N. Juel. Alb. Guidensparre.
Blev forberørte Sag efter Kongelig Allernaadigst mundtlig
Befaling udi Admiralitetet forligt mellem Hr. Admiral Rod
sten og Schoutbynacht Almonde, som begge sagde sig at
være overbødig at efterkomme saadan Hans Kongelige Maje
stæts Allernaadigste Befalning og Velbehag, og til Forligelse-
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maals Tegn gave hinanden Hænder, og lovede at tjene hin
anden, hvor fornøden gjøres, inden- og uden- Lands, og be
rettede Schoutbynachten til Overflod, at han om Admiralen in
tet andet vidste end ærligt. Og paa det Sagen ej videre skulde
rippes, blev hvis Papirer og Dokumenter, som i Sagen var
fremvist for Admiralitetet, tillige med den overleverede xMemorial til Hans Kongelige Majestæt Sagen angaaende udi begge
Parternes Overværelse sønderreven og forbrændt«.
De Svenske, fortaltes der ovenfor, holdt Takkefester i
Kirkerne for den Sejr, de havde vundet, det Samme gjorde de
Danske. Søndagen næst efter, den 28. Maj, »blev gjort Tak
sigelse til Gud for den i Søen bekomne Sejr og alle Stykker
om Byen tre Gange løsnede, da Højmessen var endt«.1) Kur
fyrsten af Brandenborg sendte Christian den Femte Lykønsk
ning i Anledning af Sejren, hans Brev er dateret den 3. Juni:
»han ønskede tillykke med Niels Juels Sejr, især da hele Flaaden
ikke var samlet, men en god Del af Flaaden med Tromp var
ved Kjøbenhavn; Kurfyrsten vil lade Herren takke for Sejren,
da der intet Tab er lidt.«2)
Medens Juel laa indenfor Falsterbo Hev, modtog han to
Breve fra Christian den Femte. Det ene var et egenhændigt
Brev fra Kongen, saaledes lydende:3)
Med Eders Comporlement og Conduite er Jeg hel wel
fornøyet hidindtil, Jeg Udffler ey paa, att I og herefter effterkommer woris Willie og søger att holde alt god Enighed med
’) I. Gøedes Ordinairc Posttidinger. 1676, Nr. 22.
■) I G. Droysen siger: »Die brandenburgischen Fregatten scheinen an dem
Gefecht Theil genommen zu haben; sie brachten »ein OrlogschifT und
einen Brander« auf und nach Colberg». Han citerer: Kurf. Rescript an
Christoph und Friedrich Brandt in Kopenhagen, Cöin 3,i8 Juni: »dazu
kommt, das unsere Fregatten aussagen, sie hätten während des Gefechtes
einige Schiffe sinken sehen.» Droysen, Geschichte der preussischen Politik,
III. 3, I, S 567. Denne Efterretning er upaalidelig ; de brandenborgske
Skibe toge ikke Del i Fægtningen, der sank ingen Skibe. Kurfyrstens
Fregatter have kun set til paa Kampen i Afstand, men det er meget muligt,
at de have bemægtiget sig et svensk Skib, som var kommet for langt
bort fra den svenske Flaade.
3) Dette Brev er aftrykt bogstavret Dette saavelsom det følgende Brev
lindes i Afskrift i Langebeks Collectanea, Pakken Nr. 199. Originalen
bevares paa Valdemars Slot paa Taasinge.
3*
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Trump woris nu werende General Admiral vdi alt som han
paa woris wegne beffalendis worder och som I til woris tieneste
for gott eragter, gaar hannem til bande med. I maa forsickere Eder, att Jeg i alle Maade schal wide dett igen att er
kende, og forbliver Jeg Eder med Kongelig Naade og affection stedze tilgedan.
Cobenhaffuen den 25. Maij 1676.
Christian.
Opskrift:
ti! woriss Admiral Nels Juli.
Det andet Brev var følgende kongelige Tilkendegivelse:

Christian den Femte af Guds Naade Konge til Danmark
og Norge etc.
Vor Gunst tilforn, Vi have med sær allernaadigste For
nøjelse og Velbehag fornummet den allerunderdanigste Iver, Tro
skab og gode Conduite, som du udi den [med den] svenske Flaade
igaar forfaldne Aktion til vores Tjeneste beteed haver, og ville
allernaadigst være betænkt saadant rned al kongelig Mildhed at ihu
komme, og paa det, om Du Dig med Flaaden hid forføjede,
det ej det Navn have skulde, saasom Vores Flaade sig retirerede
og de Svenske Sejren ladet havde, da er Vores allernaadigste
Villie og Befaling, at Du der ved Falslerbo Bef, som Du for
Anker ligger, endnu fremdeles forbliver, indtil Vi vores øvrige
Orlogsskibe, som her udi nogle Dage have ligget færdige og
ikkun efter god Vind forvente, Dig til Secours skikke, og I da
med samlet Haand Fjenden ved guddommelig Bistand angribe
kunde: men saa frernt den fjendtlige Flaade paa Dig ankommer,
og Du eragte skulde, at Partiet vilde blive alt for ulige, og at
Combat ej uden stor Hazard paa vores Side afløbe (hvilket at
ordehle Vi Din eg-en Os noksom bekjendte fornuftige Conduite
ville henstillet have), da ere vi allernaadigst tilfreds, at Du Dig
heller hidverts forføjer end at Vores Flaade ved en unyttig
Bravour skulde sættes i Vove. Vores saavelsom de Hollandske
Admiraler, Kapilajner og andre Officerer, saa mange, som udi
denne Occasion deres Troskab og Courage have ladet tilsyne,
haver Du om vores kongelige Mildhed og Naade iligemaade at
forsikre, og at Vi saadant efter enhvers Merite vederlægge og
recompensere ville, derefter Du Dig allerunderdanigst haver at
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rette, og Vi forblive Dig med kongelig Gunst og Naade bevaagen. Befalendes Dig Gud. Skrevet paa vort Slot Kjebenhavn, den 27. Maj Ao. 1676.
Christian B.
G. Schrøder.
Til 11. Admiral Neels Juul.
(L. S.)
Begge disse Breve maa det have været Juel behageligt at
modtage, det første, fordi han deri fik Kongens egne Ord for,
at han havde hans Gunst, det andet, fordi Kongen udtalte
sin Tilfredshed med den Maade, paa hvilken han havde ledet
Fægtningen Dagen forinden; det var ikke blot de danske, men
ogsaa de hollandske Søofficerer, højere og lavere, Kongen til
sagde sin Naade. Kongens Formaning om at holde Enighed
med Tromp besvarede Juel i et Brev skrevet den 29. Maj, i
hvilket han siger.
»Hvad og Eders Kongl. Majst. allernaadigst har behaget at
formelde om den med Hr. General Admiral Tromp allernaadigst
gjorte Anordning, saa forsikrer jeg Eders kongl. Majsi. allerun
derdanigst, at som mit eneste Øjemærke og Henseende altid haver
været, og herefter uforanderlig til min Død være skal lil Eders
kongl. Maj$t. Tjenestes Befordring, saa skal jeg ej aleneste
derudi, men og udi Alt andet med skyldigste Underdanighed
og Respekt vide Eders kongl. Majst. allernaadigste Befaling at
efterleve. Ønsker alene den gode Gud, som hidindtil saa underlig
Eders kongl. Majst. retfærdige Vaaben haver velsignet, os frem
deles vil histaa, saa haaber jeg næst Guds Hjælp i Gjern ingen
at vise, at mig til Eders Majst. Tjeneste hverken paa Mod eller
Villie skal fattes.«
Juel har ikke villet udtale sig saa ligefremt og skarpt til
Kongen, som han gjorde til Bjelke. Man tør vist faa den Mening
ud af hans Ord, at han vilde stræbe efter baade at gjøre sit
Bedste, naar det kom til Slag, og at vise, at den fremmede
Mand var overflødig.
Om Aftenen Kl. 7 den 26. Maj var Cornelis Tromp gaaet
under Sejl fra Kjøbenhavn med de store danske Orlogsskibe
og nogle hollandske, Dagen efter, om Eftermiddagen, stødte han
til Niels Juel og overtog Kommandoen over den hele Flaade;
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fra Kirkelaarnene i Kjøbenhavn kunde man gjennem Kikkerter
se Tromps Skibe forene sig med Niels Juels1). Der blev strax
foretaget de nødvendige Reparationer paa de Skibe, som havde
taget Skade i Slaget den 26. (»nogle af Skibene have i den sidste
Rencontre med Fjenden taget megen Skade paa Master og
Stænger«, skriver Tromp til Kongen den 28. Maj2)). Flaaden
blev delt i Eskadrer, Ordrer og Instruktioner bleve opsatte og
udstedte. Den 29. Maj lettede Flaaden og gik lidt Syd paa,
den kastede Anker ved Stevns i S. V. til S. Den 30. Maj lettedes ved Dagbrækning, Falsterbo passeredes og man fik Fjen
den i Sigte, som sejlede for en rask Vind Øslerpaa, det var
ikke muligt at sejle ham op, og den 31. Mai om Morgenen
var han ude af Sigte. Samme Dag Kl. 12 fik Flaaden hamalter
i Sigte og forfulgte ham med Force af Sejl; den 1. Juni Kl.
11 var Tromp kommen Svenskerne saa nær under Sydhukken
af Øland, at de bleve nødte til at gjøre sig rede til Slag. Kl.
12 begyndte Kampen. Udfaldet af Slaget er bekjendt, Sven
skernes Tab var forfærdeligt, navnlig ved Stora Kronans og
Svårdéts Undergang. Det er ikke nødvendigt, at fortælle Slagets
Gang, derimod skal dvæles ved den Maade, paa hvilken det
strax og senere er blevet bekjendt i Danmark og Holland.
Tromp skrev sin Rapport til Kongen om Slagets Udfald den
5. Juni. Den blev trykt paa Tydsk i Kjøbenhavn den 17. Juni
i en egen Pjece8), og optagen i den tydske i Kjøbenhavn ud
givne Avis, Extraordinaire Relationes, for den 20. Juni; den
blev meddelt paa Dansk i en dansk Avis4), en ExtraH paa
Tydsk blev ligeledes trykt i Kjøbenhavn i en egen Pjece5).
Uagtet Tromp for Øjeblikket ikke var i hollandsk Tjeneste, men
dansk General-Admiral, sendte han en Rapport hjem til Hol
land, og det var ordret den samme, som han havde sendt Kon
gen. Almonde sendte ligeledes en Rapport hjem til Holland,
dateret fra Landsorj d. 12 Juni (ny Stil). Disse to Rapporter
‘) Extraordinaire Relationes, 1676.
2) Nye danske Magazin, IV. S. 104—5.
8) General Admiral Trompen Relation
Kopenhaven d. 17. Juni 1676
4. 2 Bl.
4) D. Paullis extraord. Maanedl. Relationer. 1676, S. 397—406.
5) Extract-Schreibens d. Hn. Gen. Adm. Trompen. Kbh. Jørgen Gøede.
4. 2 Bl.
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gik over i forskjellige Skrifter, Hollandske Mercurius, Theatrum
Europæum, Sylvius’s Historie onses Tyds, Müller Verwirreies Eu
ropa, Tromps Levnetsbeskrivelse1) o. s. v. Almonde omtaler
kun hollandske Skibe og Officerer. Tromp nævner kun to hok
landske Officerer, om Niels Juel siger han kun: »jeg veed ej,
hvad Hr. Admiral Niels Juel, som ej siden Fægtningen er kommet
til os, haver udrettet.« Følgen er da bleven, at i de fremmede
historiske Værker om denne Krigs Historie er det Hollænderne
Tromp og Almonde, som faa hele Æren for Udfaldet, der er
slet ikke Tale om at nogen anden dansk Admiral har været
med i Slaget.
Paa Grund af Modvind varede det længe før Rapporterne
om Slaget kom til Kjøbenhavn; først den 17. Juni kunde Bier
man sende Meyercrone Underretning om det. Den 24de Juni
kunde Meyercrone sende en Afskrift af Almondes Rapport, som end
nu bevares i det kongeligeGehejme Arkiv2); Meyercrone har tilføjet
følgende Anmærkning: »M. d’Almonde a marqué par un P. S. qu’il
y avait eu des Capitaines de eet Etat qui n’avaient pas trop
fait leur devoir. Les Hollandais s’arrogent un peu trop la gloire
de cette action au préjudice de celle de la nation, si fon avait
une information exacte de la prise qu’un chaque vaiseau avait
faite, ce serait le moyen de faire voir que les Holiandais n’ont
pas fait l’atfaire eux seuls«.
Niels Juel indsendte sine Rapporter om Slaget baade til
Kongen og Bjelke. Den til Kongen er dateret 4. Juni mellem
Landsort og Gulland; en Extrakt deraf blev trykt i Kjøbenhavn
paa Dansk tilligemed den ovenfor omtalte tydske Extrakt om
Kampen.3) Juel omtaler i den, at Admiral Uggla paa Svårdet blev
beskudt af Tromp og ham selv, de laa hver paa sin Side af ham og
vedbleve at beskyde hans Skib indtil han strøg; »vi havde ham
imellem os vel 2 Timer«, skriver Juel. Herom taler Tromp ikke
et Ord i sin Rapport, de Jonge har derfor ikke kjendt dette
Faktum. Anmelderen af Gardes Den dansk-norske Sømagts
1) Ilollantse Mercurius, 1676, S. 117. Theatrum Europæum, XI. S. 1085—
86. Sylvius Historien onses Tyds, III, S. 338, Müller, Verwirre tes Eu
ropa, 111, S 160. Vic de Corn. Tromp., S. 522—25.
2) Holland, Nr. 314.
a; I den S. 38 Anm. 5 anførte Pjece.
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Historie 1535—1700 gjør opmærksom paa, hvad Garde med
Jueis Rapport som Kilde har fortalt herom, og siger: »Ifølge
dette toge de Danske langt større Del i Sejren end det
fremgaar af de hollandske Beretninger, i hvilke der ties stille
om Jueis Fægtning med Uggla. Men man maa dog tvivle, om
han ikke har holdt sig i en ærbødig Afstand, eftersom Tromp
havde mere end 100 Døde og Saarede, medens der ikke tales
om Jueis Tab.« Denne Slutning er ikke berettiget. Der tales
ikke i Jueis Rapport dm, hvor stort hans Tab var, men Juel
omtaler i sine Rapporter saagodtsom aldrig sine Tab, der sendtes
særegne Lister ind til Admiralitetet over dem. Man maa da
lade det staa hen som urørt, hvor mange Folk Juel mistede;
det er meget muligt, at Tromps Antal Døde og Saarede har
været større end Jueis1), men det er en partisk og ikke begrundet
Dom at sige, at Juel har holdt sig i en ærbødig Afstand.
1 sin Rapport fortæller Juel: »Et andet Skib blev taget un
der min Kanon, som jeg ikke kunde tilkomme formedelst Skade,
som jeg havde faaet paa den store Mast, hvilket sig godvillig
gav, og nogle Hollænder, med deres Slupper roede hen til og
erobrede« —, Jueis Skib Kurprindsen havde faaet 2 Kugler
igjennem Stormasten2). Naar man vil lære Jueis Stemning at
kjende, maa man især læse hans Rapporter til Henrik Bjelke,
thi ligeoverfor ham talte han mere frit. Saalcdes skriver han
om den samme Sag til ham den 6. Juni: »Et andet Skib blev
taget under min Kanon, som jeg ikke kunde komme til for*) Der er Grund til at tro, at Tromp har sat Tallet for stort; har han
angivet det rigtigt, maa han have bestaaet en frygtelig Kamp, thi det
var noget meget ualmindeligt, i det mindste i den Krig her tales om.
at et Skib, navnlig et sejrende, i en Kamp har lidt et saadanl Tab paa
Mandskab; i Slaget i Kjøgebugt beløb hele den danske Flaades Tab sig
til c. 300 Døde og Saarede, og Niels Juel, som to Gange maatte for
lade sit Skib, havde paa de 3 Skibe, Christianus Qvintus, Fridericus
Qvartus og Charlotte Amalie kun 15 Døde og 62 Saarede. Norske Løve,
Viceadmiral Henrik Spån, og Kurprindsen, Viceadmiral Christian Bjelke,
som havde taget megen Del i Slaget, havde begge tilsammen omtrent
60 Døde og Saarede. Desuden fortæller Tromp, at han paa sit Skib
mest har faaet Sejl og Tougværk beskadiget, og har faaet nogle Skud
under Vandet ; et Tal af 100 Døde og Saarede synes at berettige til den
Formodning, at Skibet maa have lidt meget mere.
a) Det omtaler Juel først tilfældigvis i en Rapport, dateret den 10. Juni
1677, altsaa skrevet Aaret efter.
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medelst jeg havde faaet Skade paa min store Mast, hvilket sig
godvillig gav, og roede nogle Hollænder derhen med deres
Slup og fik det, saa vi, som føre Flaget, altid skal tage imod
Hug og de andre løber af med Byttet. Dog jeg formener at
faa min Part deraf, førend jeg slipper det.» Disse Rapporter
vidne da om, at Juel har været med i Ilden.
Grunden til, at Tromp ikke vidste Noget om Juel, var den,
at Juel med sin Eskadre forfulgte Fjenden1). Først sejlede han
til Øen Svenske Jomfru, liggende imellem Ølands Nordpynt og
Fastlandet, hvor han vidste, at den svenske Flaades Rendezvous
Plads var; derfra sejlede han over imod Landsort, hvor han
blev liggende en hel Dag, saa helt ned imellem Kurland og Gul
land, og kom endelig til Godske Sand, hvor han stødte til de
andre Skibe.
Spørges der, om Juel var tilfreds med Udfaldet af Slaget
den 1. Juni, saa bliver Svaret benægtende. Den 6. Juni hedder
det. i hans Rapport til Bjelke: »Vore Skibe have ingen syn
derlig Skade faaet, fordi de meste kom dem ikke saa nær,
ellers havde det vel gaaet bedre end det gjorde, og skulde de
Svenske ikke have bragt saa mange Skibe derfra, havde hver
gjort som han bør at gjøre.« Endnu stærkere udtaler han sin
Misfornøjelse i følgende Rapport til Bjelke:
Højædle og Velbaarne Hr. Rigens Admiral.
Eders Exceli. paa det tjenstvilligste forstændiges, al jeg
idag med en Del Hans Majst. Skibe er lykkeligen kommen
under Borringholm, og, som vi haver havt en haard Vejr,
er Gen. Adm. Tromp med de andre Skibe kommen fra os i
Søen, det er ellers Gud være lovet vel med Flaaden og fattes
Intet uden 01 og Mad, alt saa som vi ikke haver havt Tid til
at tage Noget over, og der til med have vi havt saadan Storm
og Uvejr, at vi ikke haver kunnet taget det, uden engang som
vi paa en halv Dags Tid havde saa meget godt Vejr at kunne
hente noget. Jeg fornemmer af denne Galiot-Skipper og saa
Peter Grand, at de andre Proviant-Skibe, som er udskikket,
haver Ordre at opsøge os enten under Gulland eller ogsaa
i de Svenske Skjær, saa ved Gud at det er ikke min Skyld, at
) Almonde forfulgte ogsaa, hans Rapport er dateret fra Landsort.
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vi jo gjærne skulde været i Skjærene, eftersom jeg fastelig
tror, at vi skulde have jaget de Svenske saadan Peber paa
deres Hals, at alle de Doctores i Stockholm ikke skulde været
gode for at kurere dem i Aar og Dag igjen. Vi faar saa
have Patience, efterdi det ikke er sket. Jeg haver
ligget en
4 Dages Tid ved Sengen, men dog Gud være lovet er nu op
igjen, og det intet andet end afViderværdighed og Fortræd,
saa en ærlig Mand maa fortære sit Blod i sit Liv, at man maa
se, at vores gode Konges Tjeneste er gaaen i dette sidste Slag
saa slet til. Hvad Skibe de Svenske have mist, kan jeg ikke
fuldkommen skrive, eftersom Flaaden siden ikke haver været
sanket, igaar var en Engelskmand her ombord, som for 4
Dage var sejlet udaf Skjærene, som beretter, at han haver set
22 Skibe indkommen og at det Skib Rigens Æble i Indløbet
var falden omkuld paa en Klippe, saa det er en ond Omen, at
de paa en Tid haver mist Kronen, Sværdet og Æblet, og haver
han set et hel stor Skib og 2 Galioter med en Skude staaet
under Øland, som nok skal være den Vice- Admiral, jeg sidsten
skrev, hvilket er et Skib paa 80 Stykker. Eders Excell. kunde
nok mage det saa paa en god Maner hos Hs. Majst , at Gen.
Adm. Tromp maatte fuldkommen give en Relation ind til Hs.
Majst., naar han kommer, om hver dens Comportement i sidste
Slag, og især hvordan den Hollandske Flaade sig forholdt, efter
som han haver Fiskal med, som sligt skulde observere. Jeg
haaber snart selv nærmere at komme med Flaaden, efter den
Afsked jeg haver taget med lir. Gen.-Adm., at vores Rendez
vous Plads skal være imellem Stevns og Kjøge; hvis jeg ikke
skulde være saa lykkelig at faa Eders Excell. i Tale, da bad jeg
gjerne, om Eders Excell. ikke vilde behage, at Michel Winterberg maatte skikkes herud, eftersom jeg haver Noget, som jeg
ikke kan saa egenlig skrive. Som jeg fandt denne Galiot, som
med disse Breve sendes med noget 01 for mig, lod jeg den
strax losse, hvis Syge og Kvæstede her er paa Skibene sætter
jeg strax i Land, hvormed jeg mig udi Eders Excell. gode
Gracie rekommanderer og beder Eders Excell. mig altid hos
Hans Kongl. Majst. at ville være til bedste beforderlig, alt saa
som Eders Excell. maa være forsikret, at jeg ikke skal søge
Andet end det, som kan henstrække til Hans Kongl. Majst.
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Tjeneste, befalende Eders Excell. udi den Allerhøjestes Pro
tektion og forbliver etc.
Actum Hans Kongl. Majst.
Orlogsskib Kurprindsen til
N. Juel.
Ankers under Bornholm mod
Nexø den 15. Juni 1676.

Juel udtaler sig atter her paa en tilbageholden, men dog
lydelig Maade; hans Ønske, om at Tromp skulde indgive en
udførligere Rapport, opfyldtes forsaavidt, som Tromp den 23.
Juni fik Befaling om at indsende en Relation om Officerernes
Forhold i seneste Søslag; han kunde frit gjøre sin Relation,
da Hans Majestæt vilde holde det gehejmt1). Først en Maaned
efter, den 23. Juli, gjorde Tromp Indberetning om denne Sag,
men rigtignok ikke paa den Maade, som Kongen havde ønsket.
Han skriver til Christian den Femte2): »Den Ærgrelse og
Skam, jeg haver over de danske og hollandske Officerers al
mindelig slette Opførsel i sidste Bataille, har gjort mig uskikket
til at gjøre nøjagtig Undersøgelse desangaaende, og ifølge
Eders Majst. naadigste Befaling af 23. Juni sidstleden at give
udførlig Relation om enhvers Opførsel; thi ved at nedsætte en
Krigsret derover, vilde de fleste Officerer, ja Anførerne selv af
Flaaden findes skyldige i Fejghed og Mangel af Conduite.
Jeg har siden denne lykkelige og mirakuleuse Sejr havt en
Kapitajn og 2 Brander-Kommandører i Arrest og i Bøjen paa mit
Skib, dog af forangaaende Aarsager ikke kunnet nedsætte nogen
Ret eller sammenkalde Krigsret over dem, som jeg ifølge samme
vilde finde mig ikke lidet embarasseret ved. Jeg har derfor
ikke længere kunnet opsætte, i dybeste Underdanighed at explicere mig, og bede Eders Majst., at det ifølge Eders med
fødte kongelige Naade og Mildhed maatte behage Eders Majst.
(saavel i Betragtning af den almindelige Mangel paa Conduite.
som og deraf, at de fleste af disse Officerer ere ærlige Folk,
som jeg ved for nærværende Tid intet søge hellere, end ved
en anden Lejlighed at kunne signalisere sig og udviske denne
vanærende? Plet) at akkordere en almindelig og general Pardon,
’) Registraturen i Gehejme-Arkivet.
’) Nye danske Magazin, anf. St., S. 123.
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og tilstille mig en i generale Terminis derover udstedt Akt.
Jeg tvivler ikke paa, at jo alle og enhver (i Besynderlighed
de, som dette paa nogen Maade angaar) skal ved deres gode
Forhold søge at gjøre sig denne Naade værdige.« Mon man
ikke med Rette tør slutte af denne Rapport, at det ikke alene
var Officerer paa den danske Flaade, som Tromp var misfor
nøjet med, men at det samme gjaldt Officererne paa den hol
landske Auxiliærflaade? og mon man ikke i denne Rapport tør
søge en Bestyrkelse for hvad Juel sagde til Bjelke om Hol
lænderne?
Udfaldet af Slaget var afgjørende heldigt for Danmark.
Med Rette jublede man her over Sejren, medens man i Sverig
blev aldeles betagen af Sorg; den stærke, mægtige svenske
Flaade var fuldstændig slaaet. Tabene paa Skibe og Mandskab
vare store, Fjenden var Herre paa Havet, xModet var knækket.
Danske Forfattere have kun dvælet ved Slagets Udfald; hvorledes
der fra dansk og hollandsk Side blev kjæmpet, have Ingen
taget sig for at undersøge. Cornelis Tromp og Niels Juel
have udtalt deres Dom, og deres Dom er overordenlig streng.
Der kan ingen Tvivl være om, at deres Mening er rigtig, men
saa maa nu Glæden over Sejren formindskes. Hovedgrunden
til Svenskernes Nederlag var den, at de vare slet førte. Stora
Kronan forliste navnlig paa Grund af daarlig Kommando, og
dette vældige Skibs pludselige Undergang, ligesom Slaget be
gyndte, udbredte en panisk Skræk over den svenske Flaade,
Modstanden var ringe, det blev næsten til Flugt for Svenskerne,
Forfølgelse for de Danske.
En Sømand var der dog, Uggla paaSvårdet, som holdt Stand, og
hans Tapperhed dækker meget hans Landsmændsdaarlige Opførsel.
Tromp, som havde prøvet saa mangen Dyst med Englænderne,
fik at mærke, at der ogsaa i Sverig var brave Søkrigere, som
det var en Ære at kjæmpe med, og han har ogsaa givet Uggla
det Vidnesbyrd, at han viste en ualmindelig Tapperhed. De
svenske Forfattere omtale naturligvis Uggla med al den Ros,
der med Rette tilkommer ham, men i et vigtigt Punkt afvige
de fra hvad deres Modstandere berette. Tornqvisl paastaar
nemlig1), at det af Ransaknings Protokollerne og de Fork lal) Tornqvist, Utkast till Svenska Flottans Sjo-Tåg, 1, S. 154.
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ringer, som bleve afgivne af 3 fra Svårdet reddede Officerer,
fremgaar, at Uggla ikke strøg sit Flag som Tegn til at han
vilde overgive sig. »Han vilde ikke overgive et saadant kapitalt
Skib med saa store Kanoner i Fjendens Hænder, eller give sig
fangen, men fægtede som en ærlig Mand indtil han maatte
frelse sig i Søen og ikke blev bjerget.« Denne Opfattelse fast
holdes af de nyeste Forfattere, saaledes siger Carlson1), at
da Uggla sprang i Søen vendte han Hovedet om og saa sit
Flag brænde, »men den stroks icke«. Der maa dog være gyl
dig Grund til at tvivle om denne Meddelelse er rigtig, thi baade
Tromp, Niels Juel og Almonde have alle i deres Rapporter,
som ere skrevne uafhængig af hverandre, fortalt, at Uggla strøg
og forlangle Kvarter. De fortælle alle tre, at en hollandsk
Brander stak Svårdet i Brand, uagtet Uggla havde strøget, og
uagtet der blev raabt til Branderen, at den ikke maatte løbe
ind paa Svårdet, da Skibet havde overgivet sig. Almonde si
ger, at det var en uhørt Ting, som endnu ikke var bleven
praktiseret af nogen af de højmægtige Herrers Tjenere, og han
føjer til, at Branderen var ekviperet af Admiralitets Kollegiet i
Amsterdam og førtes af Willem Willemson, hans Navn staar at
læse i Hollandtze Mercurius2).
Mon en hollandsk Admiral
vilde have udtalt sig saaledes, hvis Uggla ikke havde strøget?
Saalænge Flaget vajede, var det fjendtlige Skib Maal for enhver
Fjende, ogsaa for en Brander, og Willem Willemson begik ikke
nogen skjændig Udaad ved at løbe ind paa Svårdet, naar dets
Flag endnu vajede. Der synes at være Grund til at tro, at
Svenskerne her have været for patriotiske og derved ere bievne
partiske.
Naar det fra dansk Side siges, at Slaget ved Øland blev
vundet af Cornelis Tromp og Niels Juel, da er dette ikke rig
tigt. Slaget blev vundet af den, som kommanderede Flaadcrne,
nemlig den danske General-Admiral, Hollænderen Cornelis
Carlson, Sveriges Historia under Konungarne af Pfalziska Huset, 11,
S. 4S0.
I Diarium Europæum, Continuatio XXXII, S. 605, læses: »Es hatte der
Hr. Adm. Tromp dem Brenner, welcher, alles contramandirens unge
achtet, den tappfern Vice-Adm. Ugla in Brand gebracht, erst eine Ohr
feige gegeben, dasz er umbgefallen, hernach denselben, wie man vor
gewisz gemeld, archibusziren lassen.«
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Tromp; Juel var kun Eskadrechef, og skal man være retfærdig,
maa man ikke glemme, at tage den anden Eskadrechef med,
Philip Almonde, som førte den tredie Eskadre, der næsten
udelukkende bestod af hollandske Skibe. Fra hollandsk Side
har de Jonge udtalt sig med høj Grad af Partiskhed. Han
fortæller1), at Christian den Femte nogen Tid efter, paa Grund
af det vundne Slag og hvad Tromp fremdeles udførte, udnævnte
ham til Greve af Sølvitsborg, og skjænkede de hollandske
Skibes Chefer en Guldpenge med sit Portræt i hængende i en
gylden Kjæde. Han fortæller, at Kongen skrev et langt Brev
til deres Højmægtigheder, i hvilket han omtalte »den notable
Sejr, til hvilken deres Skibe havde hjulpet, og som, naar der
ses hen til den forskjellige Styrke paa Grund af de fjendtlige
Skibes Antal og Størrelse, alene maa tilskrives Gud.« De Jonge
fortsætter: »Med større Ret kunde Kongen have skrevet, at denne
under Guds Velsignelse vundne Sejr havde han fornemmelig
Hollændernes Tapperhed og Dygtighed at takke for; thi hvormeget de havde bidraget til Sejren, kan ses deraf, at alle de
erobrede Skibe bleve tagne af hollandske Kapitajner, eller af
danske Skibschefer, som vare Hollændere af Fødsel.« Her er
altsaa hele Æren for det vundne Slag tagen til Indtægt for
Hollænderne, der bliver Intet levnet de danske og norske Sømænd, de dansk-norske Admiraler og Skibschefer, ja de Jonge
nævner ikke en eneste af dem. De Jonge maa undskyldes
Noget, thi han har kun øst af hollandske Kilder, fornemmelig
rigtignok Tromps Rapport, den samme som blev sendt til
Kongen af Danmark, og af Almondes Rapport, som kun taler
om Hollænderne, andre havde han jo ikke at melde om til
deres Højmægtigheder2). De Jonge har saaledes ikke vidst,
at Niels Juel tilligemed Tromp var i Kamp med Uggla, han
har ikke kjendt de svenske Beretninger om Slaget, efter hvilke
Admiral Jens Rodsten ligeledes deltog i samme Kamp3). Han
De Jonge, Gesch. v het Nederl. Zeewezen, II, S. 529.
Sylvius fortæller, Historien onses Tyds, I, S. 346: «Na dat de Heer
Tromp de Sweeden, met Hulp van de Deenen, als gesegt is. verjaagt
had.« Læseren, der kjender Tromp som hollandsk Admiral, maa tro,
at det er den hollandske Auxiliærflaade, ført af Tromp, som ved Hjælp
af danske Skibe slog Svenskerne den 1. Juni.
8 ) Tornqvist, 1, S 154. At Rodsten maa have været nær, kan sluttes af,
at han bjergede 23 af Mandskabet.
1

j
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har ikke vidst, at et af de Skibe, som Hollænderne erobrede,
havde maaltet overgive sig »under Niels Juels Kanon«, og at
Grunden til, at Juel ikke selv tog Skibet, var den, at han, fordi
hans Stormast havde taget Skade, ikke lunde komme hen til
det. Han har omtalt, at Kapitajn Hardenbroeck erobrede et
Skib paa 44 Kanoner, har regnet denne Erobring Hollænderne
tilgode, medens det dog stærkere burde være fremhævet, at
det var et dansk Orlogsskib af Juels Eskadre, Anna Sophie,
ført af Hardenbroeck, som erobrede dette Skib. Han har for
tolket Christian den Femtes Brev meget ensidig, hvis ban har
ment, at Kongen særlig har tilskrevet den hollandske Auxiliærflaade den vundne Sejr. Det kan aldrig have været Kongens
Mening; han har, som det burde sig, da han meldte sin Alli
erede om Sejren, nævnet, at Auxiliærflaaden havde bidraget sit
til den, men han er naturligvis ikke gaaet saavidt i sin Opmærk
somhed, at han har berøvet sig selv og sine Admiraler, Offi
cerer og Sømænd den Ære, de havde fortjent. Hvad skrev da
Christian den Femte? I et Brev til Generalstaterne, dateret den
17. Juni1), melder han dem officielt Sejren og udtaler sin
Glæde over den: »saasom nu Intet os saa lykkeligt udi disse
Konjunkturer kan vederfares, at det gemene Bedste udi de
gode Frugter, os deraf kunde bekomme, jo og mærkeligen
participerer, og Eders Høj og Mogenheder mere end nogen af
vores Allierede derudi er begreben, idet de ikke alene med
de andre bekommer den almindelige Fjende saa nogenledes
ydmyget, men endog at deres Skibe har hjulpet til med at
befægte os og det gemene Bedste en Sejr.« De Jonge har ende
lig ikke vidst, at, da Almonde kort efter blev kaldt hjem til
Holland, udnævnte Tromp ikke den Næstkommanderende, Vice
admiral van den Heuvel, til midlertidig Chef for den hollandske
Eskadre, men Schoutbynachten van der Poort, hvilket in aa
bekræfte, at der blandt Hollænderne fandtes Mænd, som havde
vist Mangel paa Conduite.
Christian den Femte skrev den 19. Juni et Brev til Tromp,
i hvilket han udtalte sin Tilfredshed med hans Ledelse af
’) En Kopi er vedlagt et Brev fra Bierman til Meyercrone af 20. Juni; de
kgl. Geh.-Arkiv, Holland, Nr. 313 b.
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Slaget. Samme Dag udfærdigedes et kongeligt Reskript til
Juel saaledes lydende1).
Christian den Femte etc. Vor Gunst tilforn. Vi have saa
vel din forrige gode Conduite som udi seneste Søslag beviste
Tapperhed og Troskab med allernaadigst Velhehag og Fornøjelse
fornummet, og ville saadant med al kongelig Mildhed ihu
komme og recompensere. Vi forblive dig med kongelig Naade
vel bevaagen. Befalende dig Gud. Skrevet paa vort Slot
Kjøbenhavn den 19. Juni Anno 1676.
Under vort Zignet
Christian.
H. Schrøder.
Til Admiral Niels Juel.
Den Ytring i Niels Juels Rapport, at, hvis de Danske
vare komne op i Skjærene, l unde de have jaget Svenskerne en
saadan Feber paa Halsen, at alle de Doctores i Stockholm ikke
skulde være gode for at kurere dem i Aar og Dag igjen, kunde
man være tilbøjelig til at kalde overmodigt Praleri. Juel har vel
grundet sin Udtalelse paa det Faktum, at den svenske Fiaade
var sporløst forsvunden, efter at den fornemmelig ved Førernes
Udygtighed havde lidt saa overordenlig meget. Det er ogsaa
muligt, at han af forbisejlende Skibe har hørt om, hvorledes
Stemningen var blandt Svenskerne. Men Juel havde Ret i sin
Ytring. Carlson anfører2) følgende Uddrag af Breve, som
sendtes til Carl XI. fra Stockholm. Den 7. Juni skrives:
»»Fjendens Fiaade har for to, tre Dage siden lagt ved Hufvudskår udenfor Ormon og er nu gaaet did tilbage, blot to og en
halv Mil fra Dalarden. Her er stor Consternation. At hazardere
en Bataille, før Flaaden er bleven renset for de letfærdige
Kommandører og Officerer, vilde være utilraadeligt for vore.
Alt er blottet, der er ikke sørget for Noget, ingen Ordre, ingen
Melhode. Stiger Fjenden i Land med 3000 Mand, er der
Fare for at Høj og Lav flyr.« En Uge efter skrives: »»Siden
Slaget har Fjenden holdt sig udfor Dalarøen med sin hele
*) Afskrift i Langebeks Collectanea, Pakken Nr. 199.
*) Carlson, Sveriges Historia under Konungarne af Pfalziska Huset, II,
S. 481.
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Flaade eller med en Del af den. Havde Gud ikke slaget ham
med Blindhed, synes han med to eller tre Tusinde Mand at
kunne have gjort hvad han vilde. Thi det er mere end otte Dage
siden, at der blev gjort et og andet Projekt til en tapper Defension, men endnu er Intet deraf sat i Værk, som om der
ingen Fjende var for Haanden.«
I de første Uger af Juni Maaned befandt Flaaden sig i
den østlige Del af Østersøen; da Svenskerne ikke viste sig og
tre Uger vare forløbne, samledes Skibene i Kjøgebugt, hvor
Kong Christian den Femte den 20. Juni var ombord paa
Tromps Admiralskib, Christianus Qvintus, og havde Admiralerne
til Taffels hos sig. Dagen efter gik Flaaden under Sejl, det
gjaldt Ystad, som skulde indtages. Dette Foretagende udførtes
hurtig og heldig. Men Modstanden var ikke stor, da Sven
skerne ikke havde mere end 150 Mand Fodfolk og 700 Dra
goner at stille op imod de Danskes store Overmagt. GeneralAdmiral Tromp ledede fra Flaaden Angrebet og hjemsendte en
Rapport om det, som strax blev trykt baade i Aviser og i
Pjecer1); Meddelelser herfra ere gaaede over i fremmede
Skrifter2). Tromp var Øverstbefalende, det var altsaa ham der
erobrede Ystad. Dette er ganske i sin Orden, der er Intet at
indvende derimod. Tromp nævner i sin Rapport ingen af
Flaadens andre Befalingsmænd, men Niels Juel var med ved
Angrebet og tog megen Del i den hele Affære. Han skrev den
30. Juni Breve om Begivenheden til Kongen, Henrik Bjelke og
sin Ven Corfits Trolle. Til Bjelke skriver han, at han om
Natten, før Angrebet fandt Sted, sendte en Lieutenant i en
Slup ind mod Land paa Musketskuds Afstand, for at maale
Dybden; om Morgenen gik han ombord til Tromp, for at af
lægge Rapport, hvorefter der blev taget Beslutning om at an
gribe; de letteste Fregatter nærmede sig paa Falkonetskuds
Afstand, Skydningen begyndte, om Eftermiddagen sattes Mandl) Relation welcher Gestalt der kon. dånnem. Gen.-Adm. Hr. Cornelius
Tromp die Stadt Uysted erobert den 27. Juni Ao. 1676. Kopenhaven
den 29. Juni. 4°, 2 Bl. (D. Paulli). Den samme Relation med til
føjet dansk Oversættelse. Kbh. 30. Juni, 4°, 2 Bl. (J. Gøede). Extraordinaire Relationes, 1. Juli 1676, S. 841—43.
a) Sylvius, Historien onses Tyds, I, 3, S. 346. Vie de Corneille Tromp,
S. 526—27. Diarium Europæum, Continuatio XXXIII, S. 27—28.
Danske Samlinger. Anden Række, 1.
4
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skab i Land, de svenske Ryttere angreb rask, men bleve
slaaede tilbage med et Tab af en 50 Mand, og derpaa blev
Byen tagen. »Det er ikke raadeligt at slaa sine Børn ihjel,
thi man ved ikke, hvad deraf kunde blive. For 8 Dage var
jeg Admiral, og nu er jeg en Adjudant, Proviantforvalter og
Ingeniør, saa at jeg kan prætendere af H. Majst. Gage for 3
eller 4 Charger.« Han omtaler, at de Danske forskandse sig,
for ikke at jages bort, »kanske jeg bliver og en Oberst over
et Par Hundrede Dragoner at oprette, saa jeg kan faa adskillige
Tjenester her.» Disse Udtalelser berettige til at slutte, at Niels
Juel har taget en meget virksom Del i Ystads Erobring.
Til Kongen fortæller Juel, at Officererne ved den svenske Kon
ges Liv-Regiment maatte holde Vagt over Dragonerne, da de ellers
vilde løbe over, de vare nemlig udskrevne i Skaane; to Over
løbere havde bragt Breve om, at de snart vilde komme alle
sammen. Det grønne Regiment, der ligeledes var udskrevet
i Skaane, havde sendt Breve om, at det ved første Lejlighed
vilde forlade sin Herre og søge en bedre Herre igjen. Ind
byggerne tog imod de Danske med stor Glæde; de vare glade
over at erfare, at den danske Konge allerede skulde være
kommen til Landet; de hjalp flittig med til at opkaste Bryst
værn. Corfitz Trolle fortæller han, at svenske Strejfpartier
ruinerede Landet; Bønderne vare de Danske mere afiektionerede;
de havde forlangt Krudt og Kugler og havde faaet det; »havde
vi et Par Tusinde Heste, da er jeg forsikret, at vi snart skulde
tage hele Landet her omkring, de have allerede været her og
budet deres Tjeneste til«; naar der kom Plyndre-Partier,
ringedes der med Klokkerne, Bønderne samlede sig, og Dra
gonerne red da forbi, uden at gjøre dem Noget. Den 6. Juli
meddelte Juel Kongen, at han havde Spejdere ude, saasnart
han fik Underretning fra dem, vilde han sende Melding til
Kongen; mange havde budt deres Tjeneste til; hvis Kongen
gjorde Opbud og Befolkningen fik noget af Hs. Majestæts
Folk til Hjælp, saa »ere de rede til at slaa paa de Svenske af
et godtHjærte.« Mærkelige Vidnesbyrd om Stemningen i Skaane
i Juni og Juli Maaned 16761
Den svenske Flaade løb ikke mere ud i dette Aar, der
blev følgelig ikke oftere Lejlighed for den danske til større
Foretagender. Forskjellige Eskadrer sendtes ud til forskjellige
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Tider; der var Tale om en Landgang paa Rügen i August,
men den blev opsat, da Flaaden ikke havde Soldater nok om
bord, og Rügen havde en stærk Besætning1). En Gang sendtes
Niels Juel ud med en større Eskadre, for at opsnappe en
Del svenske Transportskibe med finske Soldater, men han var
næppe afsejlet, før han blev kontramanderet; det var i Be
gyndelsen af September. Den 10. September laa Juel i Kjøgebugt, en Maaned efter var han endnu sammesteds, snart efter
vendte Flaaden hjem til Kjøbenhavn.
Ikke før i Juli Maaned var hele den hollandske Auxiliærflaade samlet i de danske Farvande, da Viceadmiral Cornelis
Evertsen, som skulde overtage Kommandoen efter Almonde,
ankom med 2 Skibe i Østersøen. Første Gang Evertsen var
tilstede i Krigsraadet (det var den 15. eller den 17. Juli), gjorde
han Fordring paa at have Rang foran Niels Juel. Denne vilde
naturligvis ikke tage herimod, men meldte det strax baade til
Kongen og Rigens Admiral Bjelke, uden paa nogen Maade at
udtale sig skarpt enten imod Evertsen eller Hollænderne. Den
1. August takkede han i et Brev Bjelke, fordi denne havde
hjulpet til at han beholdt den Rang, han forhen havde havt;
han føjede til, at han trode, at Evertsen ikke vilde gjøre no
gen videre Prætension, han havde fulgt den Ordre, han havde
fra Prindsen af Oranien. »Hvis ellers her bliver ordineret til
Hs. kgl. Majest. Tjeneste, skal jeg i al Underdanighed vel have
Hs. kgl. Majestæts Interesse i Agt, saavidt mig bliver gjort bekjendt.« Dagen efter, den 2. August, meddeltes Tromp, hvor
ledes Forholdet skulde være med Hensyn til den omtvistede
Rang; Evertsen maatte vige2).
Om denne Sag havde Tromp den 23. Juli skrevet til Kong
Christian den Femte8). Han havde ikke villet samtykke i at
Evertsen tog Rang over Juel, og »paa det Trætten derover ikke
1) O. Vaupell siger i Den dansk-norske Hærs Historie, I, S. 131: »Den
2den August kom Flaaden til Østkysten af Rügen. Men den svenske
General Königsmark, der læDge havde ventet dette Besøg, afslog fuld
stændig Landgangen.« Forfatteren mener altsaa, at Landgangen er
bleven forsøgt; men det kan siges med Bestemthed, at der aldeles ikke
blev gjort Forsøg paa en Landgang. Se Tromps Rapporter aftrykte i
Nye Danske Magazin, IV, S. 127 ff.
2) Niels Juels Kopibog; Registraturen i det kgl. Geh.-Arkiv.
a) Nye Danske Magazin, IV, S. 122.
4*
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skulde blive stærkere og heftigere, saa har jeg til Ed. Majest.
Tjenestes Befordring, der ved Uenighed imellem Anførerne ikke
fremmes, agtet det tjenligst at disponere ommeldte ViceAdmiral til at opsætte Trætten, til jeg havde givet Ed. M. og
Hans Højhed Efterretning derom, og erholdt Sammes naadigste
Ordrer og højere Beslutning, og derved var bleven i Stand til
at decidere i denne Sag til Enhvers Satisfaktion og Fornøjelse.
Jeg skal i underdanigst Forventning af D. M. naadigste ForholdsOrdre imidlertid stedse søge at vedligeholde god Forstaaelse
imellem begge, paa det de videre besluttede Desseins ved
Uenighed ikke skal hindres, men erholde et lykkeligt og ære
fuldt Udfald.« Den danske Regjering har dog ikke ventet paa at
faa at vide, hvilke Ønsker Prindsen af Oranien havde; thi den
kongelige Resolution om Juels Rang blev fattet, før Svar kunde
komme fra Haag.
Af hvad der er omtalt i det Foregaaende maa det være
klart, at Forholdet imellem de Danske, fortrinsvis Niels Juel,
og Hollænderne ikke har været det bedste i Aaret 1676. Hol
lænderne opførte sig ikke til Juels Tilfredshed den 26. Maj,
heller ikke den 1. Juni, hans Udtalelser herom ere ikke ven
lige. En Hollænder blev sat til at kommandere over ham,
en anden Hollænder forlangte, støttende sig til Prindsen af
Oranien, at have Rang foran ham. Det er fortalt, at Juel i
August 1676 indgav nogle Besværinger over Tromp1); i disse
fremhævedes: at de hollandske Skibe holdt sig tilbage og lod
de danske komme i den største Hede, og at Grunden hertil var,
at Kapitajnerne havde fra Admiraliteterne en vis aarlig Akkord,
hvorefter de skulde holde Skibene vedlige med Sejl og Tougværk; de havde visse Hverver-Penge paa deres Matroser; de
havde en Belønning i Vente, naar de bragte deres Skibe hjem
i god Behold; Skibene bleve indskrevne som Orlogsskibe, selv
om Fordringerne, som maatte stilles til saadanne, kun vare
opfyldte i ringe Grad. Hollændernes Kost var slet, de viste
grov Behandling og Foragt imod de danske Officerer og Sø
folk, fordi de ikke alle Tider havde været paa saa lange Sø
rejser som de hollandske. Det Aktstykke, fra hvilket disse
Notitser ere tagne, kjendes nu ikke, man kan altsaa ikke prøve
l) N. D. Ricgcls, Forsøg til Femte Christians Historie. Kbh. 1792, S. 325.
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deres Rigtighed, men maa stole paa, at de ere gjengivne over
ensstemmende med Sandheden. Man kunde overbevise sig om,
at de ere det, hvis de kunde støttes ved andre paalidelige
Angivelser, men Juels Rapporter indeholde overmaade Lidet i
denne Retning, Tromps ligesaalidt. Naar der i Tromps Rap
porter omtales særlige Expeditioner, nævner han kun danske
Skibe, det er ikke muligt at nævne et eneste hollandsk Skib,
som har deltaget i dem (f. Ex. til Christianopel, under Juel op
i Østersøen, under Rodsten til Carlshamn). Tromp fik den
30. August Ordre at bemægtige sig Christianopel og Carlshamn;
i sine Rapporter af 9. September underrettede han Kongen
om, at han ikke turde harzardere Skibene ved en saadan
Expedition »under en klippig Kyst paa nærværende ustadige
Aarens Tid«. Men Kongen fastholdt sin Villie, at Byen skulde
besættes. Et Angreb paa Christianopel havde ikke meget at
betyde, da Byen ikke var forskandset og ingen Besætning
havde, det kostedede derfor ingen Kamp at bringe Tropper i
Land og besætte Byen, hvilket skete under Dækning af danske
Skibe. Allerede den 4. September havde Admiral Evertsen
anden Gang meldt Tromp, at han om faa Uger vilde mangle
Proviant; han havde ingen Ordre til at proviantere paany og
havde slet ingen Underretning om, hvad hans Flaade skulde
bruges til. Tromp indberettede det til Kongen og forlangte
Ordrer. Den 27. September gik Evertsen med de hollandske
Skibe til Kjøbenhavn, for at afgjøre Alting med Admiralitetet;
derefter vendte han hjem til Holland.
De Jonge omtaler1), hvor heldig Kong Christian havde
været i en stor Del af Aaret 1676, men hvilken Forandring
det tog, kort efter at den hollandske Flaade var sejlet bort.
»Saaledes mislykkedes ganske Forsøget paa at bemægtige sig
Gothenborg og den der liggende svenske Flaade.« Her sigtes
til Admiral Markvor Rodstens uheldige Forhold foran Go
thenborg, hvor han forlod sin Post, for ikke at komme imellem
en dobbelt Ild, og ved sin Bortgang satte sit Admiralskib til,
— det skete før den hollandske Flaade sejlede bort. Rodstens
Efterfølger, Kommandør Wibe, opnaade vel ikke hvad der
ønskedes, men der var ingen Grund til at være misfornøjet
) De Jonge, II, S. 531 ff.
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med hans Konduite. Fremdeles omtaler de Jonge, at Slagene
ved Lund og Helsingborg tabtes, at Christianopel og Carlshamn erobredes tilbage af de Svenske. Disse Uheld gjorde
Christian den Femte betænkelig, der var Udsigt til, at det kunde
lykkes Svenskerne at blive Herrer paa Søen, »hvor de Danske
hidtil, fornemmelig ved Hollændernes Bistand, havde hævdet
Overmagten«. Der kunde ingen Tvivl være om, at Svenskerne
vilde anspænde deres Kræfter til det Yderste, alle Efterret
ninger tydede derpaa. »Det kan ikke undre Nogen, at Kong
Christian, som tydelig havde set, hvor meget de hollandske
Officerers og Matrosers Dygtighed, Tapperhed og Anførsel
havde medvirket til ikke alene at opretholde hans Sag i Øster
søen, men ogsaa til at slaa Fjenden, at han mere end nogen
sinde forlangte Republikens Understøttelse. Han gav det selv
tilkjende i et Brev til Deres Højmægtigheder, og hans Afsending
trængte gjentagne Gange derpaa i meget alvorlige Udtryk. Og
da hans Ønsker ikke hurtig bleve opfyldte, sendte Kongen en
anset Person til Holland, for at fremskynde en Eskadres Ud
rustning saa meget som mulig og hverve et anseligt Antal
Søfolk i Holland til hans egen Flaade. Hertil valgtes GeneralAdmiral og Rigsraad [det vil sige Admiralitetsraad, Tromp var
ikke Rigsraad] Grev Cornelis Tromp, som ankommen til Hol
land, skjønt en Hollænder og stedse knyttet til den hollandske
Tjeneste, optraadte som Kongen af Danmarks Befuldmægtigede,
overleverede sit Kreditiv som saadan til »de Algemeene Staaten«,
og mødte som saadan i deres Forsamling og underhandlede
med dem. Efter Ønske og Mellemkomst af Statholderen fik
Tromp Værdigheden som Lieutenant-Admiral-General for Hol
land og Vriesland, hvilken allerede var bleven lovet ham, me
dens Ruyter levede, som forrige Aar (1676) var falden i et
Slag ved Sicilien. Tromp fik Tilladelse til at hverve 1500
Matroser til den danske Flaade foruden de hollandske Søfolk,
der allerede befandt sig i Danmark. Derpaa begyndte For
handlingen om Auxiliærflaaden.«
Der kan ingen Tvivl være om, at Christian den Femte i
sit Brev til den hollandske Regjering har udtalt sig for sin
Allierede i anerkjendende Udtryk, ja endog smigrende, som det
plejer at ske i slige diplomatiske Skrivelser. Skjønt der kunde
være Grund til i visse Henseender at være mindre tilfreds baade
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med Almonde og Evertsen, blev det dog i Foraaret 1677 paa
lagt Meyercrone at hilse dem begge fra Kongen og bringe
dem hans Kompliment; fra den danske Regjerings Side blev
der bestandig vist megen Opmærksomhed mod den hollandske
Auxiliærflaade og dens Førere. Kongen vidste, at hans Flaade
fremdeles ikke var fuld saa stærk som den svenske, og han
vidste, at han for at bemande sin Flaade ikke godt kunde
undvære Holland. De Jonge har derfor vel Ret til at tage
Kongens Brev til Indtægt for Holland som Marinestat, men
han har ikke Ret, hvis han vil lægge den Mening ind i Kon
gens Udtalelser, at han havde Hollænderne meget mere at
takke end sine egne Undersaatter for de vundne Resultater i
Aaret 1676. Der er andre Breve, som tyde paa, at man i
Danmark ikke var saa overmaade tilfreds med Hollænderne.
Den danske Minister i Haag, Meyercrone, spurgte i Efteraaret
1676 den danske Regjering, hvorledes han skulde forholde sig
med den hollandske Auxiliærflaade og de hollandske Subsidier
i Aaret 1677. Admiralitetet befaledes at udtale sig herover og
det indsendte sin Erklæring den 8. December 1676, blandt
Underskrifterne var General-Admiral Cornelis Tromps. Ad
miralitetet gjorde opmærksom paa, at Frankrig var med i
Spillet og kunde sende Forstærkning navnlig til Gothenborg,
saa at man maatte styrke sig; der maatte forla iges 15 Orlogs
skibe med 3 Brandere, 3 Advisjagter eller Snauer og 3 store
Galioter, at de skulde komme tidligere end forrige Aar, at de
skulde komme paa en Gang, eftersom iaar nogle af de bedste
og største først kom efter Bataillen, og af dem, som vare for
Gothenborg, bleve nogle kaldte hjem igjen, saa at man ikke
kunde sige, at der var gjort Tjeneste med alle Skibene, da
Ekvipagen dog afkortedes af Subsidierne, og Provindserne des
uden hel urigtig betalte deres Kontingent. Skibene burde være
bedre end i dette Aar og forleden. »Og var det at ønske, at
Eders kongelige Majestæts Minister hos Herrer Staterne saa
meget kunde formaa, at Skibene, som komme, absolute Ordre
bekom, at gjøre og lade Alt hvad dem af den, som Eders
kgl. iMajestæts Flaade en Chef kommanderer, befalet vorder,
lig med Eders kgl. Majestæts egne.«
Disse Udtalelser tyde paa, at Admiralitetet just ikke var
saa overmaade fornøjet med den Maade, paa hvilken Hollænderne
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hidtil havde opfyldt deres Forpligtelser, og navnlig giver den
sidste Ytring en Forklaring til Niels J tiel s Ord i Juni og Juli
1676. Men Admiralitetet taler kun om den Auxiliærflaade,
som Hollænderne traktatmæssig skulde stille, derimod ikke om
de hollandske Officerer og Matroser, som tjente paa den danske
Flaade.
Det var ganske i sin Orden, at Christian den Femte sendte
Tromp til Holland, for at varetage hans Tarv der med Hensyn
til Auxiliærflaadens Udrustning og tillige for at sørge for Uverving af Officerer og Matroser til de danske Skibe.
Dels
maatte Tromp egne sig ypperlig til dette Hverv, da han var
dansk Admiral — thi Tromp var ikke i dette Øjeblik som de
Jonge siger »stedse i hollandsk Tjeneste«; han var for Øje
blikket løst af sit Forhold til Holland og i Kongen af Danmarks
Ed — og han kjendte Forholdene i Holland godt, dels havde
Christian den Femte Tillid til den berømte Søkriger, han havde
vist ham Opmærksomhed i den højeste Grad, den 15. No
vember 1676 havde han udnævnt ham til Ridder af Elephanten
og snart efter givet ham Titlen Greve af Solvitsborg. Tromps
Instrux udfærdigedes den 2. Januar 1677, den drejede sig om
følgende Punkter: hurtig Udrustning af Auxiliærflaaden, da
Frankrig mulig vilde hjælpe Sverig ved at sende Skibe til
Gothenborg, Udbetaling af Subsidier, Indkjøb af forkjelligt Ma
teriel.
Desuden skulde han hverve Officerer og Matroser.
Den 8. Januar rejste Tromp fra Kjøbenhavn i en af Kongens
Karosser med 6 Heste for, den skulde føre ham til Hamborg;
Grevinde Tromp fik omtrent paa samme Tid Dronning Char
lotte Amalies Kontrafej besat med Diamanter. Tromp blev
først nogen Tid i Hamborg — .der skulde hverves Matroser —,
han kom ikke til Holland før omtrent den 10. Marts. Meyercrone
havde længe forinden underrettet sin Regjering om1), at Tromp
vilde møde mange Vanskeligheder, ikke blot paa Grund af de
Forhandlinger, som han skulde deltage i, men ogsaa fordi han
selv ikke var vel set. Meyercrone havde sagt: »que le Pensionaire est contraire å toutes ses prétensions, que TAdmirauté
d’Amsterdam se roidira contre lui, que ce qui est le pis, que
Til den følgende Fremstilling er benyttet Meyercrones Indberetninger
fra 1677. Geh.-Ark. Holland 328, a.
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je sais de bonne source, que Son Altesse ne s’est pas temoigné fort satisfaite de la conduite de Mr. le Conte Tromp
en son endroit, soit qu’il ne Fait assez menagé par des lettres,
soit par d’autres raisons.» Han havde fortalt, hvor misfornøjet
man var med Tromps Hovmod; Tromp havde i sine Breve om
talt de Æresbevisninger, som Kongen af Danmark havde givet
ham, »en y ajoutant des paroles qui étaient comme autant de
reproches å Fendroit de son Altesse de ce qu’ Elle n’avait pas
récompensé le mérite de Mr. le Conte Tromp.« Meyercrone
mente, at der maatte handles med stor Forsigtighed, og at
navnlig Tromp maatte være noget tilbageholden; han trode, at
det Tromp bedst kunde udrette, var Hvervingen af Matroser.
Man var i Holland i stor Forlegenhed med Tromp. Han
kunde ingen Audiens faa, thi han havde ingen Karakter enten
som Ambassadør eller Envoyé, man maatte betragte ham som
hollandsk Undersaat og Tjener i Holland, hvorfra han kun havde
Permission ad Interim. Hans Kreditiv var skrevet paa Dansk,
Meyercrone blev anmodet om at lade det oversætte paa Hol
landsk; thi, skrev han, »Fon est ici assez négligent pour
n’avoir personne en service qui entende les langues Danoise
et Suédoise.« Imidlertid skred dog Underhandlingerne fremad;
Tromp havde en Konference med de Deputerede, men Besvær
lighederne voxede: der intrigueredes imod at Tilladelsen til at
hverve Matroser blev given, imod at der udrustedes Skibe til
Ekvipagen i Østersøen (det var Sverigs Tilhængere, som arbej
dede imod), men dertil kom, at Tromp, som i Begyndelsen var
ret ivrig, efter nogen Tids Forløb tog sig nok saa meget af
sine private Affærer som af dem, Christian den Femte havde
overdraget ham. Det benyttede Opponenterne strax, og naar
Meyercrone klagede over, at det gik saa langsomt med Udrust
ningen af de 15 Skibe, saa lød Svaret, at de vare færdige, det
var Tromps Skyld, at de ikke kom afsted; thi han havde Andet
at bestille. Dertil kom, at Tromp blev udnævnt til LieutenantAdmiral-General for Holland efter de Ruyters Død, og han
vilde strax tiltræde denne Plads.
Blandt de Sager, om hvilke der forhandledes, var der
navnlig en af stor Vigtighed, den angik Overanføreren for de
forenede Flaader. Kongen havde paalagt Meyercrone, at ar
bejde hen til at faa den hollandske Regjering til at gaa ind
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paa, at de skulde staa under General-Admiralen (Tromp).
Meyercrone talte med Hr. de Werckendam herom og fore
stillede for barn, »les grandes incommodités qui étaient arrivées
l’année passée de ce que les vaisseaux de eet etat n’avaient
pas tenu cette conduite lå.« Werckendam indrømmede dette,
men afslog Forlangendet. Denne Sag blev atter og atter bragt
paa Bane, men der blev bestandig givet Afslag. Prindsen af
Oranien vilde sætte en Mand i Spidsen for Eskadren, som
kunde komme ud af det med Tromp, men hans Hænder maatte
ikke være bundne; han skulde handle i Fællesskab med Tromp,
men ikke staa under hans Kommando. Det var ikke lovende
Udsigter for en heldig Samvirken i det forestaaende Søkrigstogt.
Takket være Tromp, at han ikke skyndte sig mere med at
faa sit Ærinde udrettet i Holland! Thi Følgen blev, at, da
han kom tilbage til Kjøbenhavn, var det sket, for hvis Skyld
Christian den Femte havde taget ham i sin Tjeneste: den
svenske Flaade var bleven ødelagt. Tromp kom først tilbage til
Danmark den 1. Juli. Da han naade til Helsingørs Rhed,
havde Niels Juel vundet to Sejre over den svenske Flaade, den
ene af dem vandtes samme Dag ved Slaget i Kjøgebugt.
Den 22. Maj 1677 laa Niels Juel paa Kjøbenhavns Rhed
med sin Flaade færdig til at gaa under Sejl. Han udstedte
paa den Dag Ordre til Cheferne om, hvorledes Eskadrerne skulde
manøvrere og rangere sig, Dagen efter forlod han Kjøbenhavn,
den 25. laa han under Møen, den 28. imellem Robnes og
Gjedser; det var hans Opgave at passe paa en svensk Flaade,
som under Anførsel af Admiral Erik Sjoblad var sejlet fra
Gothenborg og havde passeret Storebelt, for at forene sig med
den svenske Hovedflaade, der skulde komme fra Stockholm.
Han forlod sin Ankerplads, søgte sin Fjende og opdagede ham
den 30. Maj, omtrent 3 Mil henimod Rostock, til Ankers;
Svenskerne bleve liggende paa samme Plads den Dag og den
paafølgende Nat, i Haab at de Danske paa Grund af stille Vejr
ikke kunde komme til dem. Den 31. Maj begyndte det at
kule, under en gunstig Vind af Sydvest nærmede Juel sig
Fjendens Flaade, som kappede Anker, holdt plat for Vinden og
hjalp sig frem ved Buxering. Juel gav Signal til at Enhver
skulde forfølge og gjøre sit Bedste; ogsaa han maatte lade sig
buxere, men Kl. 7 om Aftenen naade han Svenskerne, og nu
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kanoneredes der til Midnat. Svenskerne svarede. Den 1. Juni
ved Dagningen havde Juel Fjenden til Luvart, Vinden var ble
ven stærkere, Signal blev givet til at Enhver skulde gjøre sit
Bedste og falde ind i Fjendens Flaade. Juel var i Sejlingen
kommen foran, kun 3 af de andre Skibe fulgte ham, de andre
bleve tilbage. Han kom paa Siden af flere svenske Skibe,
deriblandt Calmar Castel, hvis Besansmast han skjød over
bord; nogle andre skjød han redeløs, men da han saa, at den
svenske Admiral, Viceadmiral og Schoutbynacht stræbte at
komme bort, forlod han de andre og forfulgte disse. Han
passerede flere svenske Skibe, tilføjede flere Skade og overlod
dem til sine andre Skibe og kom endelig i alvorlig Kamp, kun
sekunderet af Kapitajn Dreyer paa Enighed. Kampen varede i 2
Timer, saa strøg Sjoblad paa Orlogsskibet Amarant, han blev
nødt til at ydmyge sig for Christianus Qvintus, »om Middagen
blev han min Gjæst paa mit Skib«. Derefter maatte Englen
Gabriel stryge og forlange Kvarter. Juel kunde ikke selv for
følge de andre, han havde været i Aktion i 12 Timer og havde
taget ikke ringe Skade paa Sejl, Toug og andet Redskab.
Viceadmiral Christian Bjelke tog Calmar Castel, Kapitajn Dreyer
Wrangels Palais, nogle andre Kapitajner Haffruen; desuden
toges to Jagter og 1 Brander. Resten af den svenske Flaade
undkom.
Skjøndt Juel havde vundet saa betydelige Fordele, var
han dog ikke ganske tilfreds med Udfaldet af Slaget. Han
kunde have erobret alle de svenske Skibe, men hans Skibs
chefer havde ikke alle gjort deres Pligt, og Følgen var derfor
en Krigsretssag imod dem. Der gik nogen Tid hen, før Sagen
kunde blive behandlet, da Juel ønskede, at de to Brødre Rod
sten og nogle danske Kapitajner, »som ere upartiske«, skulde
komme tilstede. Resultatet af Krigsrettens Undersøgelser blev,
at den 18. Juni 3 danske Skibschefer bleve dømte til at betale
Pengebøder, en hollandsk Kapitajn blev kasseret, en anden
hollandsk Kapitajn dømtes fra Ære og Liv, han undgik sin
Straf ved at flygte; den 22. aproberede Kongen Dommen1).
l) Niels Juel skriver den 20. Juni 1677 til Kongen: »Eders K. M. berettes
hermed allerunderdanigst, at igaar og iforgaars er Retten her paa Ski
bet vorden holdt, hvori med mig haver siddet begge Admiralerne Rod-
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Strax efter Slaget lagde Juel sig i Kjøgebugt, faa Dage
efter gik han længere nordpaa og ankrede udfor Dragør. 1 de
følgende Uger var der nok at tage vare med at reparere, hvor
Skibene havde taget Skade, (intet af dem havde lidt saa meget,
at det behøvedes at sendes op til Kjøbenhavn), modtage frisk
Mandskab og fordele det, forsyne sig med Mad og 01, Am
munition, Sejl, Toug, Tømmer; Admiralitetet havde Vanskelig
hed med at skaffe tilveje hvad der forlangtes, intet Under, at
Juel blev utaalmodig; den 22. skrev Juel om Mangel paa
Krudt, »skulde nogen Kapitajn undskylde sig dermed, er jeg
undskyldt, jeg kan intet andet gjøre end skrive«. Allerede
den 2. Juni havde Juel skrevet til Kongen og foreslaaet, ingen
Eskadre at lade krydse i Kattegat, hvor ingen Fjende var at
frygte, men at samle hele Styrken i Østersøen, »saa var vi
desto stærkere at staa imod Fjenden, om de Fremmede skulde
ville se til som forgangen Aar skete«. »De Fremmede« der
sigtes til ere den hollandske Auxiliærflaade. Ganske det Samme
skrev Juel til Kongen den 4. Juni.
Næste Gang den danske og svenske Flaade skulde mødes,
maatte det blive et større Slag; thi de vilde da mødes med
hele deres Styrke. Der skal her gjøres et Forsøg paa at op
lyse, hvad der paa forskjellig Maade gik for sig i den nær
meste Tid, før Slaget leveredes i Kjøgebugt, Søndagen den 1.
sten, Vice-Admiral Bjelke, Schoutbynacht Piil, Kapitajnen Spacn paa
Tromps Skib, Dreyer, Schinkel, Isach Tonnissen, Floris, og Johan Eilersen, og er da Kapitajn Pyp dømt fra sin Charge uden Pas og Afsked
og at give til Fiskalen 3 Maaneders Gage og have sin Ret hos Eders
Majestæt forlustig. Mod Kapitajn Falk er Dom gaaen, efterdi han ej
Seinen ret forstanden, skal han have 2 Maaneders Gage til Fiskalen
forbrudt. Mod Kapitajn Johan Lund, at efterdi han hans Sluppe uden
Ordre haver brugt tiJ et af en anden erobret Skib, skal han bøde
til Fiskalen 20 Rdlr. I lige Tilfælde er Peder Morsing dømt i 2 Maa
neders Gage Straf. Kapitajn Iluch, som var anklaget, er frikjendt. Kapitajn
Vogel, omendskjønt ham lige ved de andre ere de mod ham førte Vid
nesbyrd communiceret, med Befaling at have saadan en Dag sin Forsvar
at rede, er imod min Villie og uden nogen min Tilladelse draget bort
af Flaaden efter besatte Vagt, derover er resolveret, at han skal udraabes
ved Trommeslag, inden 8 Dage at komparere i Flaaden, eller lide Dom
efter Artiklerne, som synes at vil gaa ham paa Livet, efterdi hans
Komportement har været den allerværste.«
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Juli 1677. Til denne Fremstilling er benyttet aldeles paalidelige Aktstykker, af hvilke flere aldrig have været benyttede.
Af de Ordrer og Rapporter, som bleve skrevne i Juni
Maaned ses tydelig, at man forberedte sig til at levere et afgjorende Slag, og at man itide lagde sine Planer. Den 4.
Juni skrev Regjeringen i Kjøbenhavn Storkansler Ahlefeldt,
Rigens Admiral Henrik Bjelke og Rigens Marskalk Joh. Chr. Kørbitz
et Brev til Niels Juel1), i hvilket de, efter at have lykønsket
ham til den nylig vundne Sejr, sige: »Wann demnächst allem
einlauffenden Bericht nach die Schwedische Flotte bereits aus
gelaufen sein soll, so zweifeln nicht, der Herr Admiral werde
seiner wohlbekanten Vorsorge und Dexterität nach bei Zeiten
Anstalt machen gen allen gefährlichen Anlauff in gute Sicher
heit zu stehen, und die beiden Schiffe, so nach der Ostsee
gegangen und die Flotte verfochtet haben, ohngesaumbt, zu
sich berufen lassen. Wir unseres Ortes wollen immittelst die
hier noch liegende Schiffe, so viel möglich pressiren um mit
dem vordersamsten auch in der See zu gehen und seine Flotte
zu verstärken.« I et Postscriptum siges: »Selon les nouvelles,
que nous avons, la Flotte de Swede sera déjà en mer; c’est
pourquoi il sera bien nécessaire de mettre en sûreté la Flotte
de sa Majesté et de faire rappeler au plutôt les deux vaisseaux
qui sont allés vers la mer Balthique.«
Dette Postscriptum er uden Tvivl tilføjet af Kansleren
Ahlefeldt.
Den 8. Juni befaledes Juel at krydse imellem Øland og
Bornholm og vente paa General-Admiral Tromp, som skulde
komme med den hollandske Flaade; hvis Svenskerne vare ham
overlegne, skulde han retirere til Kjøgebugt2). 2 Dage efter3)
sendtes der Juel en Meddelelse om, hvorledes denne Ordre
skulde forstaas, nemlig at retirere udenfor Bugten nærmere
Dragør, saaledes at Fjenden ikke kunde coupere ham Kjøben
havns Havn, men Flaaden salveres og konjungeres med Tromp.
Den 12. Juni udfærdigedes følgende Ordre til Niels Juel4):
Christian den Femte etc. Vor Gunst tilforn. Paa din
*) Afskrift i Langebeks Collectanea, Pakke Nr. 199.
Registraturen i Geh.-Arkivet.
3) Smst.
4) Afskrift i Langebeks Collectanea, Pakke Nr. 199.
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allerunderdanigste Relation af Dato den 9. hujus give Vi dig
hermed allernaadigst tilkjende, at Vi til Vores Kansler, RigsAdmiral og Rigsmarskal allerede have skreven, at finde paa
de Midler og gjøre den Anstalt, at de beskadigede Skibe kunde
vorde repareret, de øvrige i Kjøbenhavn ekvipperede Skibe til
Flaaden skikket, og de paa Flaaden befindende Manquementer
efter Mulighed fourneret, og er Vores allernaadigste Villie og
Befaling, at du vores i Øster-Søen dispergerede Fregatter sam
ler til Flaaden og saa snart du dem tilligemed de andre i
Kjøbenhavn ekvipperede Skibe til dig bekommet haver og de
hos dig havende Skibe ere forseede, at du da med Vores
ganske Flaade gaar ud midt i Farvandet igjen, især dersom
det skulde befindes, at Fjenden 6 Skibe fra hans Flaade til
Beltet havde detacheret, hvilke, ifald de skulde ville vende sig
tilbage, endelig i Vores Flaade maatte falde, eller dersom de
sætte deres Kurs til Gothenborg, ikke alene mærkeligen for
svække Fjendens Flaade, men ogsaa staa Fare i Admiral-General
Grev Tromps Hænder at falde. Naar du da med Vor Flaade i
Farvandet krydser og forfarer Fjendens Styrke, haver du efter
Krigsraadets Mening og din egen Konduite at agere, og dersom
du formener at være Resten af Fjendens Flaade mægtig nok
og finder din Fordel, haver du den med Guds kraftige Bistand
at angribe. Men skulde du befinde, at de ingen Skibe deta
cheret, men deres Skibe tilsammen haver, og i slig Antal, som
dig kunde være overlegen, haver du efter din forrige Ordres
dig paa den bedste Maade og med god Ordre at retirere, at
de dig ikke fra Kjøbenhavns Havn kunne afskjære, eller Kon
junktionen med Admiral-General Grev Tromp hindre. ProviantSkibene til Christianstad haver du jo førre jo bedre didhen at
expedere. I det Øvrige forlade Vi os paa din Dexteritet, og
vil din tilforn og endnu i den sidste Aktion Os beviste Tro
skab, Valeur og Konduite med al kongelig Naade vide at erkjende. Befalendes dig Gud. Skrevet i Vores Feltlejr for
Malmø den 12. Juni Anno 1677.
Christian.
ad mandatum S. R. Majst.
H. Meier.
Til Adm. Juel.
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Juel holdt Krigsraad; det besluttedes at holde imellem
Falsterbo og Dragør, en Resolution, som kongen den 20.
bifaldt, kun ønskede han gjerne at beholde fri kommunikation
med Rügen, men han stillede det til Juels egen konduite og
Lejlighed at angribe Fjenden, som efter et opsnappet Brev fra
den svenske Rigsadmiral til Carl XI. udgjorde 10 Orlogsskibe,
16 Fregatter og 20 Smaaskibe. Den 24. Juni gik Juel under
Sejl, men kom kun til Stevns, Vejret var stille. Dagen efter
var Vinden østlig, Strøm og Vind var imod, Juel vilde derfor
ikke gaa bort fra sin Ankerplads.
I de almindelige Fremstillinger af Slaget ved kjøgebugt
fortælles (af Friedenreich, Hofmann, Garde), at Juel, som af kon
gen var befalet kun at gaa forsvarsvis tilværks, for at vente
til den hollandske Flaade ankom, nødig vilde gjøre det, da han
frygtede for, at den fordærvelige Partiaand, som nu var traadt
i Baggrunden, da atter vilde bryde ud og ødelægge det gode
Forhold, der herskede paa Flaaden. Han forberedte sig derfor
til Slag, sammenkaldte sine Eskadre- og Skibs-Chefer og for
manede dem til at paakalde Gud og at handle efter Ed og
Pligt mod konge og Fædreland. Han sendte en Officer til
kongen, som var i Skaane, og meldte, at han, efterat have
inspiceret Skibene, havde fundet Enhver i Flaaden ved godt
Mod, og ønskede at benytte Lejligheden til at søge Fjenden i
aaben Sø, før denne erholdt Forstærkning, kongen fandt disse
Grunde saa vægtige, at han bekjæmpede sin Frygt for et uhel
digt Udfald, og den 28.J) sendtes Gehejmeraad Jens Juel til
ham med Bemyndigelse til at handle efter Omstændighederne
og naar disse vare gunstige, da at slaa, førend Fjenden blev
forstærket; dog skulde han forinden høre krigsraadets Mening
i Jens Juels Overværelse og om mulig forhale den afgjørende
kamp til Hollændernes Ankomst.
Denne Fortælling har tildels sin kilde i en Beretning om
Slaget som udkom i kjøbenhavn den 8. Juli 16772). De be
varede Aktstykker indeholde følgende Oplysninger.
*) Denne Dato har Garde angivet.
2) Ausführliche Relation von der zweyten See-Bataille zwischen Adm. Herrn
Niels Julen und Gen.-Adm. Herrn Heinrich Horn im Fahr-Wasser zwi
schen Falsterboe und Stefvens Anno 1677 Sonlags den 1. Julii ge
halten. Kopenhawen gedruckt den 8. Julii. (D. Paulli). 4°, 7 Bl.; optrykt
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Den 23. Juni blev holdt Krigsraad ombord paa Christianus
Qvintus, og følgende Beslutning blev tagen1): »»efter at der var
udgiven til alle Seine Breve og Ranges Ordre, sluttet, at gaa
til Sejl og begive os hen i Farvandet imellem Ystad og Rugen,
dermed at forsikre Axiliær-Folkenes Transport og saavidt mulig
at forhindre Transporten fra Pommern til Skaane, saa og at
indhente videre Kundskab om den svenske Flaades Magt og
Tilstand, og efter troværdige Kundskaber videre indrette vore
Messurer med Kongl. Majestæts Flaade, som vi til Hans Maje
stæts Tjeneste og Rigernes Bedste nyttigt og gavnligt finder.«
Protokollen blev underskreven af: Niels Juel. Markvor Rodsten.
Jens Rodsten. Christian Bjelke. Henrik Spån. Peter Morsing.
Flores Carstensen. Jan Elers. Matthijs Pijl.
Den 26. Juni skrev Juel til Henrik Bjelke*). »Anlanlangende Kapitajneme at formane, de ikke langt fra unyttig
skulle forklatte Krudt og Lod, ere de for sidste Gang afstraffede
og dem nu advaret, hvis de igjen saa gjør, at de ikke alene
skal betale Krudt og Lod, men endog vises fra Flaaden som
Skjælmer.« Det er den eneste Gang, at Juel taler i sine Breve,
skrevne i Juni Maaned, om at han har givet sine Officerer
Formaninger. Samme Dag, den 26. Juni, sendtes der Juel
Meddelelse fra Kongen om, at Tromp ifølge Indberetning fra
Meyercrone var gaaet under Sejl fra Holland den 19. Juni.
Den 28. besluttedes i Krigsraadet: »»Haver vi til Hs. Kgl.
Majestæts Tjeneste resolveret efter den Kundskab, vi fik med
en vores Krydser under Stevns, hvor vi efter foregaaende Re
solution haver ligget for Anker formedelst Stille og Modvind,
at den svenske Flaade var mellem Ystad og Bornholm, at lette
vores Anker og begive os ind agter Falsterbo Rev, der at søge
en Oppervold, eftersom Fjenden havde lige for Vinden paa
os.« Protokollen er undertegnet af desamme, som skrev under
den 23. Juni. Den 29. Juni skrev Juel til Regjeringen i Kjøi Diarium Europæum, Continuatio XXXV, 1678, S. 26—37. Udkom paa
Dansk den 10. Julii 1677 (J. Gøede). 4®, 4 Bl.
’) Niels Juels Krigsraadsprotokol i den Thotske Samling, st. kgl. Bibi.,
Folio, Nr. 869; kun et Brudstykke er bevaret fra 5. April 1676 til 2.
Aug. 1679, dog mangle nogle Blade imellem den 13. April og 23.
Juni 1677.
2) Niels Juels Kopibog.
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havn1), at han Dagen iforvejen havde faaet Underretning om,
at den svenske Flaade havde været imellem Ystad og Trelleborg, han havde derfor begivet sig agter Falsterbo Rev, »efter
som jeg laa paa en Lejervold ved Stevns, om Fjenden vilde
afkomme med en østlig Vind, at jeg dermed kunde se at faa
Luven fra dem, eller og Vinden vilde løbe om, at vi kunde
komme til dem.«
Den 29. Juni skrev Juel følgende Brev til Regjeringen i
Kjøbenhavn2):
Højbaarne, Højædle og Velbaarne Herrer!
Deres Excell. paa det tjenstvilligste hermed adviseres, at
vores Krydsere ere igjen indkomme, som beretter, saavelsom
og 2 Engelske, som idag ere passerede, at den svenske Flaade
er al her i Farvandet, hvor vi og med Hans Majest. Flaade er
gaaen under Sejl og haver os sat her midt i Farvandet imellem
Stevns og Falsterbo, hvor vi Fjenden i Læ under Møen haver
i Sigte, og skal deres Ordre og Dessein være, at gaa ind i
Bugten til os. Da haver jeg hermed Deres Excell. gode Raad
og Betænkende villet fornemme, om vi skal tage den Resolution
at gaa paa Fjenden eller om vi skal forvente mere succurs,
eftersom de ere stærkere af Skibe end vi. Hvorom Deres
Excell. gode Sentiment er forvagtende, og saasnart jeg Deres
Godtbefindende bekommer, skal jeg mig derefter føje. Deres
Excell. til al god Prosperitet etc.
Datum H. K. M. Orlogskib C. 5. d. 29. Juni 1677.
Regjeringens Mening om denne Sag vil ses af følgende Brev
til Kongen, som var ovre i Skaane, dateret den 30. Juni3):
Allerdurchlauchtigster Grosmächtigster
König
Allergnädigster Herr:
Es hat uns der Admiral Juel par Expressen advertiret,
das Er die Schwedische Flotte unter Möen ‘im Gesichte be
kommen, und, weilen dieselbe Ihm an der Zahl überlegen, un
ser unvorgreifliches Bedencken zu wissen begehret, welcher
’) Niels Juels Kopibog.
2) Gehejm. Arkivet, Aflevering fra Krigsministeriet, Indkomme Sager.
Juni 1677.
Danske Samlinger.

Anden Række.

I.
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gestalt er sich hiebey zu verhalten habe. Als wir nun nichts
anders thun können dann selbige zu erinneren, Eur. Kön.
Majst. ihm ohnlängst ertheilten allergnädigsten Ordre allerge
horsamst nachzuleben, und so viel immer möglich allen gefähr
lichen hazard zu evitiren, so stellen Evr. Königl. Majst. im
allerunterthänigst. anheim, nachdemmahlen die Holländische
Auxiliair-Schiffe bereits in die See gelaufen und bey diesem
nördlichen winde stündlich vermuthet werden, ob dieselbe
nicht dero vorige ordre wiederholen und Ihm dem Admiralen
Juel nochmahls allergnädigst anbefehlen wollen, so weit es zu
verhüten stehet sich in kein combat einzulassen, sondern in
Sicherheit zu halten und die conjunction der Holländischen
Schiffen abzuwarten, welches Eur. Königl. Majst. wir allerunter
thänigst berichten sollen etc. etc.
Copenhagen d. 30. Juni 1676.
F. G. v. Al[efeldt] Langelandt
H. Bielcke.
u. Rixing.

Desuden skrev Storkansler Ahlefeldt til Sekretær Bierman,
der var i Skaane hos Kongen, samme Dag i et Brev Følgende1):
»Nous venons de recevoir la nouvelle, que la Flotte des
ennemies est à la vue de la nôtre. Je vous prie de faire en
sorte, que le Roi ordonne encore une fois Am. Juel de ne
rien hazarder avant l’arrivée des vaisseaux auxiliaires d’Hollande,
qu’on attend à cette heure par ce vent de moment en mo
ment; car pour peu que nous ménagions à cette heure nos
affaires, je ne doute nullement que tout ira bien, s’il plait à
Dieu.«
Samme Dag, den 30. Juni, holdt Juel Krigsraad, hvor føl
gende Beslutning fattedes:
»Have vi resolveret og til Hs. Kgl. Majst. Tjeneste godt
befunden, at blive liggende her med Hs. Majest. Flaade imel
lem Stevns og Fhlsterbo at forvagte Besked fra Kjøbenhavn,
om vi have mere suceurs at forvente, og derefter videre vore
messures kan indrette.« Protokollen er undertegnet af de
Samme, som skrev under den 23. og 28. Juni.
' ') Biermans Breve i Geh -Ark.

67
Juel skrev følgende Brev til Rigsadmiralen, Henrik Bjelke1):
Højædle og Velbaarne Hr. Rigens Adm.
Eders Excell. paa det Tjenstvilligste hermed forstandiges,
at vi med Hans Majst. Flaade i Aftes er kommen her imellem
Stevns og Falsterho, hvor vi haver Fjenden i Sigte, som ligger
under Møen; saa er min tjenstl. Begjæring Eders Excell. vilde
være saa gode og lade mig vide, om vi nogen mere Skibe skal forvagte, eller om Eders Excell. synes, at jeg med Hans Majst.
Flaade skal se hvad Gud og Lykken vil give, hvorom Eders
Excell. gode Betænkende med en Galiot, som ligger ved
Dragør, forventer. Men var der nogen Skibe færdig og de
ikke med god og dygtig Skibsfolk er bemandet og Eders Excell.
mig det vilde lade vide, saa skal jeg se at gjøre her Repartition,
om vi kunde omvexle de slette Folk og give dem godt Folk
igjen. Eders Excell. etc.
C. 5. d. 30. Juni 1677.
Der er ikke i nogen Krigsraadsbeslutning eller i noget af
de vexlede Breve Tale om, at en Officer er sendt til Kongen,
eller om at Kongen har sendt Jens Juel ud paa Flaaden den
28. Juni, eller om at Jens Juel har været tilstede ved de forskjellige Krigsraad, som bleve holdte. Det kan tvertimod siges
med Vished, at Jens Juel først den 30. Juni er kommen ud
paa Flaaden. Den 1. Juli, som Slaget havde staaet om Mor
genen og Formiddagen, sendte Henrik Bjelke et Brev over til
Kongen i Skaane, der begynder saaledes2):
»Omendskjønt jeg vil formode, at Eders Kgl. Majestæt
allerede enten ved Hr. Baron Juel, som igaar til Flaaden ud
rejste, at give sin Broder Underretning om hvis Tidender, vi
her have havt, eller ved anden Expres allernaadigst vil have
fornemmet den lykkelige Sejrvinding etc.«
De Ord i Brevet: nUnderretning om hvis Tidender, vi her
have havt«, synes at tyde paa, at Jens Juel har skullet meddele
sin Broder, hvad man vidste dels om de hollandske Skibes
nære Ankomst, dels om den svenske Flaades Styrke. Man
kunde deraf slutte, at Jens Juel skulde formaa sin Broder til
at holde sig tilbage fra at indlade sig i Slag. Men Bjelke
*) Niels Juels Kopibog.
s) Geh.-Ark. Aflevering fra Marineminesteriet, Indkomne Sager 1677.
5*
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»formoder«, at Jens Juel allerede har underrettet Kongen orn
Sejren; det kan tyde paa, at han, da han rejste fraKjobenhavn,
har faaet Befaling om, at han i Tilfælde af at et Slag ikke kunde
undgaas og i Tilfælde af at det blev vundet eller tabt, strax skulde
underrette Kongen om Udfaldet. Mon det Rigtige ikke er, at Regjeringen i Kjobenhavn — altsaa ikke Kongen — den 30.
Juni, da Niels Juel atter spurgte om, hvad han skulde gjore,
har sendt Broderen Jens ud til ham, for at de to kunde tage
Beslutning i Fællesskab, og mon Sagen ikke er den, at Slaget
den 1. Juli ikke kunde undgaas? Saameget kan vist siges, at
det næppe er rigtigt, naar det fortælles, at Niels Juel har
sendt en Officer til Kongen allerede før den 28. Juni; thi
havde han af Kongen faaet en Udtalelse om, hvorledes han
skulde forholde sig, saa var der ingen Grund til at skrive som
han skrev til Regjeringen i Kjobenhavn og til Henrik Bjelke.
Han kan ikke have ført en dobbelt Forhandling, en med Kongen i
Skaane og en med Regjeringen i Kjøbenhavn, det modbeviser
Krigsraadsprotokollen; thi Niels Juel har da ikke staaet i Krigsraadet og holdt sine undergivne Admiraler for Nar, ved at lade
dem votere, uagtet han allerede havde Kongens Ordre.
Men det er muligt, at Sagen forholder sig ganske ander
ledes end den i Almindelighed fortælles. De danske Forfattere
sige, at Niels Juel begyndte Slaget; først da han var kommen de
Svenske saa nær, at han kunde naa dem med sine luvarste
Skibe, bleve de tvungne til at svare. »Da Juel imellem Kl. 5
og 6 kom den svenske Linie paa Skud, gjorde han Signal til
at begynde Kampen.« Men Tornqvist fortæller: »Kl. 4 om
morgonen voro bågge Flottorne under skåtthåll, bågge foresats at
disputera Vinden, som var SSV.; men Svenskarne vunno åndamålet och borjade anfalla Amiral Juels Escadre«,
og Carlson fortæller efter den svenske Admiral Henrik Horns
Rapport om Slaget, der bevares i Rigsarkivet i Stockholm, at
Krigsraadet den 30. Juni besluttede: »att anfalla fienden,
och om mojligt antra.«1) Krigsraadet efterkom derved netop
2) Tornquist, Utkast till Svenska Flottans Sjo-Tåg. Stockh. 1788, I, S. 164.
Carlson, Sveriges Historia under Konungarne af Pfalziska Huset, II,
S. 549. Ordren til Horn, tagen af »Riksregistraturen«, omtales af
Fryxell, Beråttelser ur Svenska Historien, XV, S. 146.
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Carl XFs Ordre til Horn af 28. Juni at angribe Fjenden,
hvorsomhelst han blev truffen. Hvad er nu det Rette?
Den 7. Juli sendte Christian den Femtes Udenrigssekretær
Bierman en Meddelse om Slaget til de danske Ambassadører
og Residenter udenlands; denne Meddelelse er forfattet af
Generalauditøren Meyer, som var med Kongen i Skaane1). Det
omtales, hvorledes den svenske Flaade var delt i 3 Eskadrer,
og hvorledes den har »den 1. Juli Morgens frühe um 5 Uhren
zwischen Falsterbo und Stevns Klint unser Flotte angetroffen
und mit einem Südwest wind angegriffen.« (Derpaa omtales
den danske Flaades Fordeling i 3 Eskadrer.) »Wie nun die
unsrigen dem Feind entgegen gingen und des Winds Vortheil
erhalten, traffen sie stracks auf ein ander und ward beiderseits
mit gantzen Lagen continuirlich gefüret, welches bis in die
Nacht dauerte. Ihr Königl. Majestet setzten sich selber zu
Pferde und ritten des Weges nath Scanör und sahen alles
selber zu, welcher gestalt der Feind nach 3—4 stündige Ge
fecht sich zu retiriren begunte«.
Der kan vel ikke være nogen Tvivl om, at det er sandt,
hvad der her er fortalt. Tornqvists Fortælling bekræftes, og der
bliver god Sammenhæng mellem de strænge Befalinger til Niels
Juel om ikke at indlade sig i Slag med Overmagten og den
Maade, paa hvilken han føres til Slag, idet han nemlig bliver
nødt til at tage imod Svenskernes Angreb2). Om Slagets Gang
1) Se Geheime-Expeditionen Juli 1677, og f. Ex. den danske Reejerings
Breve til Henning Meyercrone i Haag, og til M. Scheel i Brandenborg,
Juli 1677, i Geh.-Arkivet.
2) Vaupell har sagt, at Juel »trods deu i Kjøbenhavn efterladte Regjerings
udtrykkelige Forbud gik med sin Flaade mod Svenskerne«, at Ahlefeldt
den 30. Juni skrev til Kongen, »at han gjentagne Gange havde befalet
Juel at trække sig tilbage med Flaaden mod Nord til et sikkert Sted,
hvor han kunde oppebie Hollændernes Komme; men da han tvivlede
om Juels Lydighed, bad han Kongen om at indskærpe Forbudet. Da
Kongen modtog denne Skrivelse, var Slaget i fuld Gang». Den dansk
norske Hærs Historie, I, S. 178. Skrivelsen fra Ahlefeldt er aftryk t
ovenfor, i den tales der slet ikke om, at man tvivlede om Juels Lydig
hed. Hvorfra ved Forfatteren, at Kongen fik Brevet, da Slaget var i
fuld Gang? — J. O. Bangs Samling af adskillige nyttige og opbyggelige
Materier, II, 1748, S. 66—263, fortælles, at Juel havde ingen Ordre til
at slaas; han fandt ved at visitere Flaaden, at Mandskabet havde Lyst
til at fægte, han var selv utaalmodig over at han ikke maatte gaa løs
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er intet Nyt at fortælle1); thi Niels Juels Rapport, skreven den
1. Juli, da Slaget var til Ende, og sendt til Kongen i Skaane
ved Jens Juel, er ikke bevaret. Der er kun bevaret 2 Vidnes
byrd fra Skibschefer, som have været med i Slaget, men de
ere kortfattede, blot paa nogle Linier, og indeholde altsaa me
get Lidet. Alle danske Skildringer af Slaget støtte sig kun paa den
ovenfor omtalte trykte Beretning og paa Fortællingerne i Paullis
og Gøedes Aviser. Gangen i det og Resultatet er vel kjendt og
vist ogsaa rigtig fortalt, men om Enkeltheder er man kun
ringe underrettet.
Hvis man vilde sige, at Regjeringen i Kjøbenhavn viste sig
overmaade ængstelig og havde ikke Tillid til Niels Juel, saa
vil man dog maaske ikke træffe det Rette. Regjeringen og dens
paa Fjenden. Jens Juel »opmuntrede ham til at fægte, endskjøndt ingen
Ordre var kommen, og paa det at det kunde have Anseende af et For
svar, skulde han udsende nogle smaa Skjærbaade, som skulde lokke
Fjenden til at gjøre første Anfald, hvilket og skeede«. Bang anfører
ingen Kilde for denne Fortælling. Juel havde ingen Skjærbaade i sin
Flaade. I Joh. Gøedes Ordinære Post-Tidinger 1677, 4. Juli, siges:
• Efter at Admiral Niels Juel havde faaet nogle Dage tilforn fuldkommen
Kundskab og Efterretning om den fjendtlige Flaades Ankomst, da lod
han gjøre god Anstalt og Anordning over den ganske ham betroede
Flaade og formanede Enhver at efterkomme hvis han Hs. Majestæt skyldig
var. Vinden var bemeldte Dag, som var den 1. Juli, vor Flaade imod
og den svenske med, saa Fjenden kom med en gjennemstaaende Bør
og hans til Slag beskikkede Flaade bestaaendes i 40 store og smaa
Sejlere imod vore, som vare 24 Krigskibe, 3 Galioter og 4 smaa Jagter
stærke, hvilke velbemeldte Hr. Admiral Juel stilte i god Orden imod
Fjenden og gjorde sin største Flid til at faa hannem Vinden eller Luven
fra, hvilket i Begyndelsen syntes umuligt, indtil han endelig med al
Magt slog sig igjennem den fjendtlige Flaade og bekom saa Luven fra
de andre, hvorpaa Fægtningen først med største Grusomhed angik etc.«
Naar det er fortalt, at Niels Juel delte Flaaden i Eskadrer efter at
Jens Juel var kommen ombord paa Flaaden, som der siges den 28.
Juni, da er det ikke rigtigt. Det er ovenfor anført, at der i KrigsraadsProtokollen for den 23. Juni blev tilført, at Sejne- og Ranger-Breve
vare uddelte; i Orlogsskibet Havmandens Journal læses under den 22.
Juni: »haver bekommet Rang-Brev«. Juel indsendte med en Rapport,
skreven til Kongen den 24 Juni, en Fortegnelse over hvorledes Flaaden
var bleven delt i Eskadrer; denne Fortegnelse bevares endnu i Gehejmcarkivet, Aflevering fra Marineministeriet, Indkomne Sager 1677; den er
aftrykt i Arkiv for Søvæsen, 111, S. 20—21.
’) Den udførligste og paalideligste Beskrivelse af Slaget i Kjøgebugt findes
i Arkiv for Søvæsen, III, Kbh. 1829, S. 22—42.
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Medlemmer vare ikke ene om at tage Beslutningerne, de
kaldte flere »Hs. kgl. Majestæts Betjente« til, og det var f. Ex.
efter Samraad med dem, at Bjelke den 9. Juni i et Brev sagde
til Kongen, at han havde fundet det nødvendigt at bruge al
mulig Forsigtighed og samle Flaaden, om maaske den svenske
Flaade ved en expres Ordre fra den svenske Konge og for
medelst de hollandske Auxiliærskibes lange Udeblivelse skulde
intendere at komme her imellem Landene. I Juels Instruktion
af 20. Maj fandtes den sædvanlige Befaling, at hvis Admiralen
ikke var stærk nok, maalte han ikke ved utidig Bravour hazadere Flaaden. Bestandig var han i Juni bleven erindret om,
at følge sin Instrux og holde sig tilbage, naar Fjenden var
ham overlegen; saa kom Fjenden, og han var ham over
legen. Er det nu troligt, at Juel dog skulde have faaet Til
ladelse til at angribe? Udsigterne vare ikke lovende. Kongen
var med en Del af den danske Armee ovre i Skaane. Hændte
det sig, at den svenske Flaade slog den svagere danske, kunde
den danske Arme blive afskaaren, Kjøbenhavn kunde blive
beskudt fra Søen, der kunde blive gjort Landgang paa Sjælland
o. s. v. Alt saadant maatte Regjeringen i Kjøbenhavn have
havt for Øje, og det var med god Grund, at den skrev til
Kongen den 22. Juni, at »auf conservation Eur. Konigl. Majst.
Flotte das gantze Hauptwesen beruhet«. Man havde ventet i
langsommelig Tid paa at den hollandske Auxiliærflaade skulde
komme, den var hidtil udebleven; men netop nu vidste man,
at den nærmede sig, og det var derfor rimeligt, at man søgte
at drage Tiden hen til den var kommen, — ligesom det var
rimeligt, at Svenskerne ønskede at angribe den danske Flaade
før den hollandske kom til, thi de vidste, at Hollænderne vare
løbne ud og snart kunde ventes i Farvandene.
Efter Slaget erfarede Regjeringen, at Faren ikke havde
været ringe. Den 3. Juli skrev F. B. Jessen, ansat ved de
udenrigske Sager, efter Storkanslerens Ordre et Brev til Meyercrone i Holland, for at underrette ham om Sejren: »efter fangne
Officerers Beretning havde den svenske Flaade precise Ordre
at gaa løs paa vor, og, coute qu’il coute, at undsætte Malmø.«
Samme Dag skrev Henrik Bjelke til Kongen: »Den svenske
Admirals Ordre har været, totaliter at ruinere Eders Majestæts
Flaade og lægge sig her for Kjøbenhavn, hindrende Eders
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Majestæt al Kommunikation herfra, hvilket alt dem haver mislinget, hvorfor Gud er at takke, som jeg haaber fast og fremdeles
bevare Eders Majestæt og konservere Eders Majestæts Armee, saa
Alt vil gaa vel og god Fred formodes kan, dog ej for hastig.«
Hvis den danske Flaade havde lidt det Nederlag, som blev
tilføjet den svenske, hvilke mon da Følgerne vare bievne?
Forholder Alt dette sig rigtigt, da bliver det nødvendigt
at forandre Noget i den Fremstilling af Forberedelserne til
Slaget i Kjøgebugt, som nu er den almindelig gjældende.
Det skal nu omtales, hvorledes Hollændernes nyeste Marinehistoriker, de Jonge, har dømt om Slaget i Kjøgebugt.
Han indrømmer1), at Niels Juel, som først havde slaaet
den gothenborgske Flaade, vandt en berømmelig Sejr over
Henrik Horn, og at de Svenske led et afgjørende Nederlag.
»Der maa lægges Mærke til,« siger de Jonge, »at i disse to Sø
slag vandt den danske Sømagt, uden at der var hollandske
Skibe tilstede, en afgjørende. Sejr over den svenske Flaade,
skjønt denne, især i det sidste Slag, i Skibenes Antal og Styrke
overgik den danske; og at de Danske ved denne Lejlighed
lagde mere end almindelig Erfarenhed for Dagen baade med
at vinde Luven og at gjennembryde Linien og i Udførelsen af
andre Manøvrer. Hvad kan man da tilskrive delte, og hvor
ledes kan dette bringes i Overensstemmelse med Schoutbynacht
Almondes Vidnesbyrd, han som Aaret iforvejen klagede over
den danske Admiral Niels Juels og de andre danske Officerers
Udygtighed i den Grad, at han mente, at der intet Godt kunde
udrettes med dem.» De Jonge svarer hertil først:
»Man kan ingen Grund tænke sig, hvorfor Almonde imod
Sandheden ligeoverfor sit Lands Overherre skulde have erklæret
den danske Overbefalingsmand og de andre danske Officerer
for udygtige, og derfor maa vi antage, at de dengang endnu
manglede den nødvendige Erfaring. Men siden havde de stadig
været under Tromps Kommando, en af denne Tidsalders be
rømteste Admiraler, de havde under hans Ledelse deltaget i et
stort Søslag og gjennemfor med ham Østersøen, i hvilken Tid
Tromp uden Tvivl har øvet de under ham staaende Befalings’) De Jonge, Gesch. van hel Nederlandsche Zeewezen, II, S. 538—39,
første (Jdg.; 111, 2, S. 80—^6, anden Udg.
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mænd i Alt hvad der angik Tjenesten, især i Udførelsen af
Manøvrer. Skulde en Mand som Niels Juel, som havde umiskjendelige Fortjenester, skulde de andre danske Befalingsmænd
ikke have draget sig denne Vejledning, denne Kommando, dette
Forbillede til Nytte? og maa vi ikke for en Del tilskrive denne
Omstændighed den Overmagt, som den danske Sømagt havde
over den svenske i de sidste Fægtninger«?
At Almondes Dom ikke kan tages for retfærdig, er omtalt
i det Foregaaende; fra danskSide vil det ikke blive indrømmet,
at Almonde har dømt rigtig. Men hvad de Jonge derpaa frem
sætter, er heller ikke rigtigt. Det var muligt, at Juel af Tromps
Ledelse af Slaget ved Øland kunde have lært Noget, hvis det
havde været et Slag som det i Kjøgebugt, hvor Flaade sejlede
imod Flaade. Men i Slaget ved Øland var fra først af den
ene Part Flygtende, den anden Forfølgende, der var ikke me
gen Tale om Manøvrering eller Vendinger under Slaget, Enhver
angreb de Skibe, han kunde komme paa Siden af, Tromp saavel
som Juel var misfornøjet med Slagets Gang, fordi Skibskapitajnerne ikke gjorde deres Pligt. Det synes derfor klart, at
man ikke godt kan tro, at Niels Juel i det Slag har lært af
Tromp, hvorledes man skulde lede en større Søfægtning. Det
var det eneste Søslag, som Tromp tog Del i, ikke blot før
Slaget ved Kjøgebugt, men i al den Tid han var i dansk
Tjeneste. Det er aldeles overdrevent, naar de Jonge taler om,
at Juel sidenefter gjennemfor Østersøen med Tromp og derved
lærte af ham at manøvrere. Det er ingen vanskelig Sag, gjennem Tromps Rapporter at følge Flaadens Bevægelser i Maanederne Juli til Oktober, og man vil af dem se, at hele Flaaden
meget sjelden har været samlet, og at der aldrig tales om at
foretage Øvelser. Havde Niels Juel i en længere Række Aar
staaet under Tromps Kommando, været i aktiv Tjeneste med
ham og deltaget i Slag, som han havde vundet, saa kunde de
Jonges Mening være rigtig; men paa 5 Maaneder læres ikke
meget, især naar Personen er uvidende og ukyndig; lærer han
noget, lærer han meget, da er det fordi han er dygtig og
kyndig, fordi han har Talent. Desuden var Forholdet imellem
Juel og Tromp ikke et saadant, at Juel satte nogen Pris paa
at have mere at gjøre med Tromp end højst nødvendig. Niels
Juel og flere af hans Admiraler vare gamle Sømænd, som før

74

havde været tilsøs og tilslags, der var dygtige Mænd iblandt
dem; Hollænderne faa vist at indrømme, at ogsaa andre Na
tioners Admiraler og Søfolk have kunnet udføre gode Manøvrer,
og kunnet vinde et Søslag, end døres egen Nations.
Dernæst anfører de Jonge følgende Grund:
»Det danske Søvæsen var ganske indrettet efter hollandsk
Forbillede. Skibene vare byggede efter hollandsk Model og
mest af hollandske Tømmermænd. Krudt, Kugler og en Mængde
andre Krigsfornødenheder til den danske Flaade vare kjøbte
op i Holland. Den største Del af Skibsbefalingsmændene paa
den danske Flaade vare Hollændere, en Hollænder, Hendrik
Spån, var beklædt med Rang af Vice-Admiral, en anden Floris
Karstensen med Rang af Schoutbynacht, medens desuden mange
hollandske Kapitajner og Officerer af lavere Rang befandt sig
paa den danske Flaade. Tallet paa de hollandske Søfolk, som vare
hvervede i Holland for den danske Sømagt, var ualmindelig
stort, i den Grad, at største Delen af de Søfolk, der tjente paa
paa de danske Skibe, vare Hollændere. I Amsterdam alene
blev der imod høj Sold antaget 5000 [?] Mand for Kongen af
Danmark1). Og kan man da forundre sig over, at den danske
JFlaade i de sidste Søfægtninger havde en stor Overmagt over
den svenske, som vel havde enkelte fremmede Officerer, engelske
og franske, medens de fleste baade Befalingsmænd og simple
Matroser vare Indfødte, men i Kundskab og Erfaring stod til
bage for Hollænderne.« Derpaa omtaler de Jonge et Brev fra
den hollandske Resident i Stockholm, Christian Rumpf, i hvilket
der siges, at i Slaget blev skudt 2 Gange fra de danske Skibe,
medens der blev skudt 1 Gang fra de svenske, »hvilket man i
Stockholm tilskrev den Omstændighed, at de fleste danske Skibe
vare bemandede med hollandske Officerer og Matroser af stor
Dygtighed.« Fremdeles anfører de Jonge et Brev fra LeMaire
skrevet i Maj 1678, efter at Tromp havde forlangt sin Afsked,
i hvilket der siges: »9 i Holland antagne Kapitajner have
været hos mig og have bedet mig om at udvirke deres Afsked
hos Kongen. Jeg har stræbt at formaa dem til at lade dette
fare og endnu at gjøre dette Togt med, men forgjæves; de
*) »Jeg læser saadant i Res. der Staaten van Holland af 24 Seplbr. og i
Res. van H. H. Mog. af 25. Septbr. 1677.«
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have henvendt sig til Rigsadmiralen [o: Henrik Bjelke], som
ikke har modtaget dem meget venlig, idet han har sagt, at
han vilde lade nogle af dem hænge, hvis de talte om at ville
gaa deres Vej. Matroserne, som ere ankomne fra Holland,
vise sig ogsaa utilbøjelige til at blive i Tjenesten, hvis Admiral
Tromp kommer til at rejse, saa at de vistnok gjør Mytteri paa
Kongens Skibe.« Endvidere: »Hans Majestæt har indtil nu
været uheldig tillands, han har tabt 4 eller 5 Slag, men tilsøs
har han bestandig triumferet over Fjenden ved Hjælp af Deres
Højmægtigheders Admiraler, Kapitajner og Matroser, derved er
hans Rige blevet reddet, og gaa de bort eller blive de uvillige,
saa er det at befrygte, at de Svenske ogsaa blive Mestre tilsøs
og ruinere Kongens Rige, hvis de ikke erobre det.« Det var
saaledes fornemmelig Kyndigheden, Erfaringen og den prøvede
Tapperhed hos de Hollændere, som befandt sig paa Kongens
Flaade, at Kong Christians Sømagt havde at takke for de to
sidste Sejre og ogsaa de fremdeles vundne Fordele. Saa langt
overgik endnu det hollandske Søvæsen de nordiske Folks Sø
væsen i disse Dage! Et nyt Bevis paa den store Indflydelse,
som Republiken har udøvet paa Tilstanden i det nordlige
Europas Stater.«
Læseren vil vist føle sig harmfuld stemt imod denne For
fatter og den Anskuelse, han repræsenterer, ved saaledes at
se nogle af de skjønneste Minder om store Gjerninger, som ere
udførte i Fædrelandets Historie, udslettede. At tænke sig, at det
egenlig ikke er Niels Juel, hvem Sejren i Kjøgebugt skyldes,
men at det er de hollandske Kapitajner og Matroser paa den
danske Flaade! Men det nytter ikke at' blive harmfuld; det
er en kundskabsrig Historiker, som har sagt det, hans Udsagn
maa prøves; det var jo muligt, at der kunde være Noget be
rettiget i det, at der var Forhold, som danske Historieskrivere i
deres Glæde over Sejren have glemt at tage i Betænkning, at
Patriotismen baade paa den danske og hollandske Side har
gjort Blikket uklart.
Der møder da først den Paastand, at det danske Søvæsen
var indrettet efter hollandsk Forbillede. Er det ikke den gamle
Fortælling om at Curt Adelaer »indrettede den danske Søstat
paa den hollandske Fod«, som her kommer frem? Det er paa
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et andet Sted udførlig bevist1), at denne Paastand ikke er rig
tig, at den danske Marine har udviklet sig selvstændig, at den
er skreden frem fra Christian den Fjerdes Tid, under Frederik
den Tredie og Christian den Femte paa en saadan Maade, at
der maa siges at have været en eneste jævn fortsat Forbindelse, som
ikke er bleven brudt ved at et hollandsk Forbillede paa en
Gang er taget til Mynster og praktisk er blevet gjennemført.
«Krigsskibene bleve byggede efter hollandsk Model«. Det er
paavist, at denne Mening næppe kan være rigtig, at de danske
Krigsskibe efter al Sandsynlighed afveg fra de hollandske, idet
man i Danmark fortsatte med at bygge Skibe, navnlig store
Skibe, efter de Principer, som Christian den Fjerde havde
fulgt og engelske Skibsbyggere havde bragt til Danmark; thi
Danmarks hele Skibsbygning var ikke hollandsk, men stemmede
overens med hvad der var Brug i Sverig og i England. Krigs
skibene »bleve mest byggede af hollandske Tømmermænd«.
Om de »mest« bleve byggede af de hollandske Tømmermænd,
kan ikke siges, men at der paa Orlogsværftet i Kjøbenhavn blev
brugt hollandske Tømmermænd og Skibsbyggere, det er vist.
Dog var Skibsbygningen ikke givet dem i Vold, de maatte
bygge saaledes som Admiralitetet vilde have det. »Krudt og
Kugler og mange Krigsfornødenheder til Flaaden indkjøbtes i
Holland«. Danmark var intet fabrikerende Land, der fandtes
vel Krudtmøller, der støbtes vel Kanoner og Kugler, men i
Krigstid forsynede man sig udenlands, i Lübeck, i Hamborg,
navnlig i Holland; og, at man især gjorde Indkjøb i dette Land,
havde sin Grund dels i, at der var gode Forraad paa den
Slags Ting, dels i al ifølge Alliancetraktaten skulde Holland
betale Danmark Subsidier, det laa saa nær at anvende noget
af dem paa Indkjøb af hine Sager i Holland selv. Men er det
berettiget, at benytte disse Omstændigheder paa den Maade,
som de Jonge har gjort? Kjøbte Holland ikke ogsaa Krigs
fornødenheder i andre Lande, f. E. Kanoner i Sverig? hentede
det ikke Hamp og Tjære fra Østersølandene, Master fra Norge?
Men saa kommer der et nyt Punkt, det er de hollandske
Officerer og Matroser. Her er der Noget, som er fremhævet
*) Chr. Bruun, Curt Sivertsen Adelaer.

Kbh. 1871, S. 202 ff.
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altfor vidtgaaende af de Jonge, medens det fra dansk Side
ikke er fremhævet nok. Det er i Skriftet om Curt Adelaer
omtalt1)) at Danmark i Fredstid havde en lille Stamme af
Officerer, at det var nødsaget til i Krigstid at hverve
Officerer udenlands, og at der kun var et eneste Land, hvor
man kunde faa dem i større Antal, nemlig Holland; et mindre
Antal hvervedes i Nordtydskland. Saaledes havde Tilfældet været
under Frederik den Tredie, saaledes var det under Christian den
Femte, saaledes blev det under Frederik den Fjerde, først senere
i det 18. Aarhundrede blev den danske Søofficersetat stor nok til
alene at forsyne Flaaden. Forholdet var omtrent det, at der i
Fredstid var 50 Kapitajner og Lieutenanter, men at der f. Ex.
for Aaret 1678 udkrævedes c. 170. I Skriftet om Curt Adelaer
er aftrykt en Liste fra 1679 over Skibene i den danske Flaade
med Tilføjelse af Officererne paa hvert Skib2); det vil af den være
let at se, hvormange af dem der vare Hollændere: af c. 225
Officerer var der 111 danske og norske, 91 Hollænderne, 23 af
andre Nationer, fornemmelig Nordtydskere. Det maa bemærkes,
at nogle af Officererne med hollandsk klingende Navne ere
Danske, f. Ex. Cornelius Boomfeldt, som er født 1636 i Jyl
land, Johan Schinkel (Skinkel), som var dansk Adelsmand, Søn
af Laurids Schinkel til Gjelskov3); at nogle af dem, som
maaske ere Hollændere af Fødsel, allerede i adskillige Aar havde
været danske Officerer, f. Ex. Jan Elers, der blev dansk
Officer 1657 (og vistnok er en Nordbo, der hed Johan Eilertsen),
Floris Carstensen, der allerede var dansk Officer 16634). Den
danske Flaades Chefer vare — bortset fra Cornelis Tromp —
danske, Admiralerne Niels Juel, Markvor og Jens Rodsten; af
Viceadmiralerne var Christian Bjelke dansk, Peder Morsing
var dansk, Hendrik Spån maa betragtes som Hollænder indtil
faa Dage efter Slaget i Kjøgebugt, da han besluttede sig til at
nedsætte sig i Landet5), og blev optagen i det danske faste
Chr. Bruun, Curt Sivertsen Adelaer, S. 214 tf.
Chr. Bruun, Curt Sivertsen Adelaer, Bilag 37b, S. 436—45.
De Jonge antager urigtig Johan Schinkel for en Hollænder.
Fornavnet Floris tyder paa at han var en Hollænder, men der var an
dre af Navnet Carstensen blandt de danske Officerer, f. Ex. Mauritz,
Johan, som var født i Lübeck
5) Den 11. Juli skrev Henrik Bjelke følgende Brev til Christian den Femte:
• Efter Eders kongl. Majst allernaadigste Villie oversender jeg nær1)
2)
3)
4)
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Søofficerskorps, Kapitajn Cornelius de Witt var provisionel
Viceadmiral, han var en Hollænder.
Af Schoutbynachterne
vare Iver Hoppe og Frederik Gedde danske, Jan Elers og Floris
Carstensen ere nævnte; Matthijs Pijl var vistnok en Hollænder.
Det vil heraf ses, at der var et meget stærkt hollandsk Element
i Officerspersonalet i Krigstid, men dog ikke saa stærkt, at
det helt kan blive gjort til hollandsk Ejendom. Naar det siges,
at Matroserne fortrinsvis vare hollandske, da er det ikke rig
tigt. Vist er det, at der hvervedes mange Matroser i Hol
land, og de Jonge kunde anføre følgende Notits til Støtte] for
sin Mening. I Gazette de France meddeles fra Amsterdam den
6. Oktober 16751): »On a leve ici des Matelots pour le Dane
mark, et le Sieur Muller, Agent de cette Couronne, les paye.
Ainsi, la plus grande partie des vaisseaux de Sa Majesté danoise
seront montés pas nos Officiers et des Maletots Hollandais.«
Det er imidlertid muligt, at angive med nogenlunde Nøjagtighed,
hvorledes Besætningen paa den danske Flaade var sammensat;
Kilderne ere naturligvis ikke udtømmende og aldeles bestemte
Oplysninger kunne ikke tilvejebringes, men de, som kunne
skaffes frem2), vejlede tilstrækkelig.
Efter en Undersøgelse, foretagen af Admiralitetet i De
cember 1675, indstilledes til Kongen og aproberedes af ham i
Begyndelsen af 1676:
Der behøves til Flaaden 12000 Mand.
Af disse haves:
ved Holmen Aarstjenere . . . 2000.
Maanedstjenere antage her i Byen
og i Holland
... 2000.
værende Kapitajn Henrik Spaen, som udi sidste Søslag ved underdanig
tro Tjeneste haver gjort sig selv rekommendabel og nu overrejser til
Eders kongl. Majst. sin allerunderdanigste Tjeneste at præsentere, vil
lende, om Eders kongl. Majst. saa allernaadigst behager, sig her i Lan
det vel nedsætte. Hvilken jeg allerunderdanigst beder efter Eders kgl.
Majst. tilforne allernaadigste Resolution maa blive noget snart og vel expederet, for at komme tilbage til Skibet Prinds Jørgen, som overmorgen kan
være færdig, i fast Forsikring han herefter skyldigen som tilforn Eders
kongl. Majest. underdanig tro Tjeneste vil gjøre.« Gehejme-Arkivet,
Aflevering fra Marineministeriet, Indkomne Sager fra 1677.
*) Gazette de France, 1675, Nr. 100, S 757.
*) De findes i Admiralitetets Forhandlingsprotokol, Admiralitetets Korre
spondanceprotokol, Indkomne Sager 1676—79.
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Der skal tilvejebringes
ved at hverve i Slesvig, Holsten,
Ribe, Sild og Før, Glykstad,
Hamborg, Wismar, Rostock,
Lübeck .
— i Holland...............................
ved at udskrive af Kjøbstæderne i
Danmark1)...............................
Tallet kompletteres ved Soldater

1600.
3400.

1000.
2000.
12,000.
Fra December 1676 haves en Liste, hvorefter Matrosernes
Antal for 1677 skulde være 8049 Mand.
Af dem fandtes:
Aarstjenere...............................
1286.
Maanedstjenere i Holland antagne
675.
1675
...
645.
Ved Holmen antagne . .
1 Holland antagne 1676 ;
1331.
Ved Holmen antagne
445.
295.
I Holsten hvervede .
4777.2)
Skulde ungefær fattes Matroser . 3272.
8049.
Den 15. November 1677 vedtoges i Konseillet, at der til
Flaaden behøvedes 9000 Matroser. Af disse havdes 5400, der
behøvedes 3600, hvilke skulde tilvejebringes paa følgende
Maade:
Viceadmiral Spån skulde sendes til Holland for at hverve 800.
„
Bjelke —
—
Norge
—
—
800.
Admiral J. Rodsten—
—
Jylland og Holsten — 1000.
Af Stæderne i Danmark skulde udskrives .
600.
„
—
i Holsten
—
. 600.
Hverves i Norge.....................
6—700.
herom skrives til Gyldenløve saavelsom om Soldater . 1200
’) »eller 25 Rdlr. for hver Mand • — »Nyt Folk af Norge at udskrive og
strax at besætte Flaaden med dem, naar de nedkomme, giver mere
Sygdom, ligestor Bekostning og ingen Tjeneste.«
2) »Heriblandt regnes ikke [Reber-] Banens Folk eller de som udiSmedien
ere og dog ere Aarstjenere.«
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som skulle hidskikkes foruden de .
. 1200
ialt Soldater .
2400.
Matroser . .
. .
9000.
11,400.
I Marts 1679 behøvedes 9775 Matroser.
Af dem havdes.....................
6300,
fra Kjøbstæderne her i Riget udskrives 200,
—
,, Øerne
—
278,
„ holstenske Stæder og Øer —
400,
det holstenske Baadsfolk, Aar 1678,
500.
hjemforlovet for Vinteren
200.
Kan hverves i Holsten . .
„
—
i Hamborg
. . . 400.
8278.
Fattes
1497.
.
9775.
Alle disse Lister ere kun Planer, som ikke altid have
kunnet gjennemføres; det kan med temmelig stor Sikkerhed
siges, at Mandskabet 1676 ikke har beløbet sig til 12,000
Mand, saa stort Mandskab har der ikke noget Aar været i
Brug, selv ikke 1679, da Flaaden efter forskjellige Erobringer
var voxet betydelig. Hvormange Mand der i Virkeligheden have
været ombord paa Flaaden, naar den var fuldt udrustet og i
Søen, lader sig ikke angive for hvert Aar. Den 23. Juni 1677,
da Flaaden deltes i Eskadrer, var der ombord 6993 Mand
foruden Besætningen paa 6 Galioter, 2 Avis-Jagter og 2 Bran
dere, som vel mindst har beløbet sig til 170 Mand, ialt
c. 7163, altsaa noget mindre en Kalkulen. Men af de anførte
Forslag vil det ses, at det ikke har været en ringe Del af
Mandskabet, som ikke var hvervet i Holland. Dog er der her
en meget vigtig Omstændighed at tage i Betragtning. Det er
vel hævet over enhver Tvivl, at Holland ikke var istand til af
sin egen Befolkning at stille alle de Matroser, som behøvedes
til dets Orlogs- og Handelsmarine. Holland havde saaledes i
Krigsraaet 1672 en Flaade udrustet paa 61 Orlogsskibe, 14
Fregatter, 22 Avisjagter og 36 Brandere, hvortil der behøvedes
et Mandskab af 20,738 Mand. Dets Handelsflaade har natur
ligvis behøvet et meget stort Antal Matroser, man tør vel an
tage at det hele Tal af Matroser, som har været i Brug i et saadant
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Krigsaar, baade til Orlogs og til Kofardis, bar beløbet sig til
mindst 40—50,000 Matroser. Men Holland var et rigt Han
delsland, hvor der altid var Hyre at faa, og derfor strømmede
der Matroser til fra alle Lande for at søge Erhverv, og ikke
mindst fra de nordiske Lande og Østersølandene. Molesworth
siger 16991): »The best Seamen belonging to the King of
Denmark are the Norwegians; but most of these are in the
SeTvice of the Dutch, and have their Families established in
Holland«; og en af de Forfattere, som skrev imod Molesworth,
W. King, siger2): »the Danes and Norsh are very good Seamen,
the Dutch are mightly desirous of them, and consequently have
several of them in their Service; yet not so but that they would
return upon occasion; and indeed all the Seamen are so ready
to be employed in the Rings Service, that there id no need of
pressing to man the Fleet.«
Naar den danske Regjering
hvervede Matroser i Holland, blev det altid paalagt Kommissæren,
især at antage Kongen af Danmarks egne Undersaatter, hvilket
tyder paa, at der var danske og norske Matroser at faa i
Holland.
Dette kan nu bekræftes paa en aldeles uomstødelig Maade.
I Marineministeriets Arkiv bevares endnu 2 Protokoller8) over
Afregninger med Mandskab (Maanedstjenere) hvervet i Holland
i Aarene 1675—79. Til Navnet paa hver Mand er føjet hans
Fødested, og det er saaledes muligt at angive, hvormange af
dem der vare Hollændere, og hvormange der ikke vare Hollændere.
Den ene Protokol indeholder Navnene paa 810 Mand; af disse
ere 460 ikke Hollændere, 350 Hollændere. Den anden Proto
kol indeholder Navnene paa 776 Mand; af disse ere 399 ikke
Hollændere, 377 Hollændere. I Gehejmearkivet bevares Ad
miralitetets Kopibøger, og i den for 1679 findes store Lister
over Matroser, som ere afmynstrede og have faaet deres Pas.
Ogsaa til deres Navne er deres Fødested tilføjet, og en Op
tælling har vist, at af c. 4150 Mand vare de c. 900 Hollændere.
’) Molesworth, An Account of Denmark 1699, S. 139.
®) (W. King), Animadversions on a pretended Account of Denmark 1699,
S. 151.
*) Det er muligt, at der har været flere saadanne Protokoller, men det
vilde dog vist have vist sig, at Forholdet med Hensyn til Matrosernes
Nationalitet har været det samme i dem alle.
Danske Samlinger. Anden Række. I.
6
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For alle tre Protokoller gjælder det, at af de Matroser, som
ikke vare Hollændere, hørte flere til meget forskjellige Nationer,
Italienere, Franskmænd, Skotter, Irer, Englændere, mange til
nordtydske Byer, men det aldeles oververvejende Antal var fra
Danmark og Norge.
Resultatet af disse Bemærkninger maa blive det, at det er
uberettiget at sige, at Besætningen paa den danske Flaade
fortrinsvis var hollandsk. Det rigtige maa blive, at Besæt
ningen fortrinsvis bestod af Kongens egne Undersaatter, men
at den ogsaa talte særdeles mange Hollændere. Fremdeles, at
en meget stor Del af Matroser, som vare Kongens egne Under
saatter, vare hvervede i Holland, og at de derfra medbragte
Erfaring og Øvelse; thi det kunde man opnaa i Holland. Der
er ingen Tvivl om, at naar f. Ex. Tromp i Foraaret 1677
skulde hverve 1500 Mand (om han har skaffet det hele Tal
tilveje, kan ikke siges1)), saa har han sendt brugbare Folk
hjem til Danmark. Men dog var det ikke altid, at man her
var tilfreds med de Folk, som hvervedes i Holland. Saaledes
skrive Niels og Jens Juel i en Rapport til Kongen den 5.
August 1677, da der var Tale om at angribe Calmar, at de
havde kaldt alle Styrmændene ombord for at forhøre dem; de
fandt stor Ignorance og Uvidenhed hos dem, Ingen turde understaa sig til at føre Skibene længere. »Vi fornam deraf, som i
flere Tilfælde, hvor Eders Majest. ret ilde betjenes af dem, som
Folk antage i Holland, og at mange ere antagne til det, de
Intet forstod, for af saamange Styrmænd, som her i Flaaden
[er], er næppe 6, som i nogen svensk Havn [er] bekjendt.« En
anden Gang anbefalede Niels Juel i et Møde i Admiralitetet,
at antage Engelskmænd og Norske til Konstabler; thi de vare
de bedste, men man skulde antage dem i Holland, hvor de
vare at finde.
Det er overhovedet et Sporgsmaal, om den hele Betragt
ning, som de Jonge har opstillet, er aldeles berettiget. Hvormange Krige ere ikke førte med fremmede lejede Soldater?
x) I Diarium Europæum, Continuatio XXXII, Frankf. 1676, S. 552 fortælles,
at Tromp den 19. Maj i et Brev til den hollandske Regjering havde
meldt sin Ankomst til Kjøbenhavn og sin hæderlige Modtagelse af Kon
gen. Kongen havde fundet det underligt, at han istedetfor 3000 Ma
troser til Flaadens Bemanding kun havde medbragt 400.
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men have derfor de Lande, fra hvilke Soldaterne hvervedes,
Ret til at tilegne deres Historie de Bedrifter, som disse Sol
dater have udfort under et andet Lands Flag og Førere?
De Jonge anfører lejlighedsvis som Bevis paa, hvor stærkt
Holland paavirkede den danske Marine, at mange Marineudtryk
i det danske Sprog ere hollandske. Dette er ganske sandt;
men det var en meget naturlig Følge af Hollands store Be
tydning som Søstat, at de hollandske techniske Sø-Udtryk bleve
almindelig gjældende, især i Lande, hvis Sprog stod i et nært
Slægtskabsforhold til det hollandske, og i Lande, som i mange
Tider havde havt et stærkt Samkvem med Holland, navnlig
gjennem Søhandelen. Et andet Bevis paa Brugen af det hol
landske Sprog ombord paa Flaaden er det, at der endnu er
bevaret trykte Instruktioner og Sejne-Breve paa Hollandsk for
den danske Flaade i denne Krig, som ere udfærdigede dels af
Tromp, dels af Niels Juel; det var nødvendigt, at bruge et
Sprog, som det kunde ventes at alle forstod, og især nødven
digt, fordi saa mange Officerer vare Hollændere. Nutildags vilde
man, naar et for de fleste Sømænd af forskjellige Nationer
forstaaeligt Sprog skulde vælges, ikke vælge det hollandske,
men det engelske.
Naar de Jonge omtaler, at flere hollandske Kapitajner og
Matroser vilde forlade Kongen af Danmarks Tjeneste, da Tromp
afskedigedes, saa har denne Omstændighed Intet med det hele
Spørgsmaal at gjøre; thi den beviser kun, at Tromp var
afholdt af disse Mænd, han var jo i det Hele taget Matrosernes
Ven; men den kan ikke bevise, at Hollænderne udgjorde Flertallet paa den danske Flaade. Desuden maa det vides, at netop
dengang vare flere hollandske af Tromp antagne Kapitajner
bievne stillede for en Krigsret, tiltalte paa Ære og Liv. —
Efterretningen om Slaget i Kjøge-Bugt, fremkaldte stor
Virkning baade i Holland og England. Meyercrone omtalte det
i en Depeche af
Juli : mange Kjøbmænd havde store Sum
mer anbragte i Sverig, 14—15 Millioner Gylden, man frygtede
for, at Danmark skulde faa for stor Indflydelse, et Argument,
hvis Rigtighed Meyercrone maatte bifalde. Han siger derfor:
»il semble que par cette raison il vaut mieux que j’exagère
moins les avantages, dont le bon Dieu a béni les armes navales
de Votre Majesté.« I England var Marcus Giøe Envoyé. Han
6*
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holdt Sørgetalen over Niels Juel ved hans Begravelse i Aaret
1697, og i den omtalte han1), at Carl den Anden beundrede
Juels Manøvre i Slaget i KjøgeBugt, hvorledes han havde taget For
delen af Vinden og separeret Fjendens Flaade; Kongen samtalte med
Hertugen af York (Jocob den Anden) og sine fornemste Admi
raler om Slaget til langt ud paa Natten og sluttede med den
Lykønskning til Christian den Femte, at Juel »var den største
Admiral, som nu var i Europa«. Den 24. Juli 1677 skrev
Giøe en Depeche til Christian den Femte, og i den omtalte
han paa følgende Maade det Indtryk, som Efterretningen om
det vundne Slag gjorde paa det engelske Hof®).
»Saasnart jeg blev vidende om denne herlige Sejrvinding,
gik jeg lige paa Stand til Hove, for at kommunicere den Kon
gen og Duc de York.
Jeg mødte først Duc de York i Galleriet, hvo strax med
en sær Hede og Emotion efter nylig læste egne Breve kom
imod og spurgte, hvad Particularia jeg havde om bemeldte
Sø-Viktorie, hvorpaa jeg svarede, at jeg ingen Breve havde
endnu derom fra Eders kgl. Majst. Etats-Sekretære, ej heller
kunde mig synes, at Hr. Admiral Niels Juels allerunderdanigste
Relation var indkommen, efterdi af de Tidinger, som mig var
til Hænde kommen, bemeldte Admiral forfulgte endnu den
fjendtlige Flaade, ellers var de Tidinger, jeg havde, saa og saa,
af hvilke jeg havde gjort en Extrakt med alle Omstændigheder
i Fransk, og forelæste den højbemeldte Hans kongl. Højhed,
hvilken samme Extrakt jeg paa lige Spørgsmaal forelæsle Kon
gen, Snese Gange den Dag til dem af Hoffet og med stor
Trænge omkring mig, Kongen og Duc de York havde selv
næppe Plads nok, og det var i saadan nylig Tidingers Kom
munikation ej ukjendeligt for mig og for hosstaaende Grev
Walgenstein og Marquis de Bourgemayne, som gav Agt derpaa,
og lod synes en billig Partialité, hvor enhver passionerede hen
med eller imod Eders kongl. Majest. Interesser. Alles Forun
dring var over en saa stor Viktorie. Kongens Reflexion var,
at der var aldrig hørt Lige, og at han troede, at Admiral Juel vilde
tage, synke og brænde den ganske Flaade; Duc de Yorks var,
at det var underligt, hvor Admiral Juel kunde saa vinde Vin*) M. Giøe, Lig-Tale over Niels Juel, Kbh. 1753, S. 54.
2) Giøes Depacher fra 1677 i det kgl. Gehejmearkiv.
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den og det havde været umuligt, om den svenske havde havt
en god Sømand hos sig; hvorpaa han fortalte mig, at Grev
Marschal Horn havde ej villet tilstaa sin Søn, som havde tjent her [,]
at være i des Skiberom, for Frygt at Sønnen skulde havde
Æren af Sejrvindingen; de maa have præsupponeret den sikker,
replicerede jeg, men at Hs. kongl. Højhed erindrede sig ej
desto mindre, at jeg havde forsikret 14 Dage tilforn et Sø
slag, efterdi Eders kgl. Majestæts naadigste Ordre havde været
positive til Hr. Admiral Juel at gaa ud med Flaaden og søge
Fjenden op. Vel I motte, sagde Duc de York, naar I ej finde
anden Modstand.........Kongens Reflexion til andre har været, og
især til Mr. Courtin, som den ganske Morgen var mægtig om
kring mig, bleg som et Klæde — Kongens Reflexion, siger
jeg, var til Andre, at det var ude med Sverig, at den ej kunde
lange til Flaade udi 50 Aar, og at den ej kunde salveres, uden
at sende den Skibe, hvilket jeg her en passant underdanigst
kan forsikre, at hverken vil eller kan ske; men man nok til
Hove ønskede, at Kongen af Frankrig det undertog, uden at
man det herfra skulde forhindre, men Alt dette uanseende, saa
antog jeg Kongens Demonstration og Lykønskning -til Eders
kongl. Majestæts Succes.«
En nyere norsk Forfatter har skildret fire Søslag, der hver
for sig oplyse om nye gjennemgribende Fremgangsmaader, som
have havt afgjørende Indflydelse paa Slagenes Udfald. Han har
blandt disse Søslag fortalt om Slaget i Kjøgebugt, og siger1):
»Mærkelig var den Taktik [at gjennembryde den fjendlige Linie,
afskære og overvælde en Del af hans Skibe, en Taktik, som
først meget senere, nemlig først i 1782, for første Gang an
vendtes af Englænderne i Slaget ved Guadeloupe2)], der af Juel
anvendtes.
Skjøndt denne Fremgangsmaade vistnok oftere
havde været benyttet, var den før Juels Tid ikke ophøiet til
fast Princip, og de engelske samt franske Flaader vedbleve
endnu i henved hundrede Aar at udkæmpe uafgjørende Slag,
liggende Side mod Side i Linie mod hinanden. Det var Skotlænderen Clerke, som bevirkede, at Gjennembrydnings Taktiken
optoges hos de Engelske.« Forfatteren siger, »at denne Taktik
— kan siges at have sin Oprindelse fra Juel, der dog ikke her
>) H. J. Muller, For Ide og Virkelighed, 1870, I, S. 349—50.
2) Smst. S. 347.
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benyttede den første Gang, men som allerede Aaret forud
havde anvendt den i Kampen under Jasmund1).« Men denne
Mening er ikke rigtig. Thi Principet var det dengang gjældende i Søkrigen, og det var anvendt ofte i de hæftige Sø
krige mellem England og Holland af begge disse Landes Flaader med heldigt Udfald. De Jonge har dvælet3) ved Spørgsmaalet om Gjennembrydnings-Taktiken og nævnet slaaende
Exempler paa, at den er bleven udført i disse; han har gjort
opmærksom paa, at Hertugen af York i Aaret 1665 har givet
en Instruktion om, hvorledes Skibene i hans Flaade skulde
forholde sig for at gjennembryde Fjendens Linie, at Hertugen
den 13. Juni udførte Bevægelsen, som han havde paabudt, og
derved slog Hollænderne; det var i det Slag, i hvilket van
Wassenaer Obdam faldt. Det var den samme Bevægelse, som
Niels Juel udførte, da han, for at bruge Hertugen af Yorks
Ord, »vendte, styrtede ind og tragtede efter at splitte hele
Fjendens Magt«. Michiel de Ruyter brugte først Manøvren
netop i den Krig, i hvilken Niels Juel tjente ombord paa den
hollandske Flaade; det var i Aaret 1653, Ruyter brugte Ma
nøvren i’Februar, John Lawson i Juni og Monk i August.
Niels Juel udførte Manøvren i det eneste store Søslag, som
han selv som Øverstkommanderende har ledet, 24 Aar efter
hin Krig. At den Maade, paa hvilken han udførte Manøvren,
vakte Opmærksomhed, derom vidner Marcus Giøes Brev, men
i det samme læses den skarpe Bemærkning af den nysnævnte
Hertug af York: at Juel umulig havde kunnet vinde Vinden,
om den svenske Flaade havde havt en god Sømand hos sig.
Samme Dags Eftermiddag, som Slaget i Kjøgebugt var
leveret om Formiddagen, ankom den hollandske Auxiliærflaade
paa Helsingørs Rhed8); den kommanderedes af LieutenantAdmiral Willem Bastiansen Schepers. Den danske GeneralAdmiral Grev C. Tromp var ombord paa den. Han havde i Hol
land gjort sig megen Umage, for at Flaaden paa Overrejsen til
Danmark skulde staa under hans Overkommando, men det blev
J) Smst. S. 347.
*) De Jonge, II, S. 98-119.
3) Flaaden bestod af 10 Orlogsskibe og Fregatter, 8 Snauer, Brandere og
Galioter; 606 Kanoner, 2614 Mand. Listen paa Skibene er aftrykt i
Arkiv for Søvæsen, 3, S. 34—35.
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nægtet ham, da han var løst fra sin Ed til Holland; han maatte
følge med som Passager1).
Regjeringen i Kjøbenhavn sendte strax Bud til Bastiansen
med Opfordring til ham at angribe 3 svenske Skibe, som vare
flygtede og havde lagt sig udenfor Malmø. Tromp kom den
1. Juli om Aftenen til Kjøbenhavn, han besøgte Dagen efter
Storkansler Ahlefeldt, som talte med ham om at lade de svenske
Skibe angribe; Angrebet fandt Sted Dagen efter, 2 af Skibene
erobredes, det tredie blev forladt, efter at være stukket i Brand,
det blev ødelagt.
De Jonge har omtalt denne Kamp med en vis Udførlighed,
og føjer til: «Stor Ære opnaaede de nederlandske Kapitajner,
navnlig Cornelis Tieloos og Nicolaes Boes, ved denne tapre
Bedrift. Kongen af Danmark, som efter Nogles Fortælling
havde set Striden, var meget glad over den. Da han om Af
tenen efter Fægtningen sad ved sit Taffel, tog han sit Glas,
og vendende sig imod General-Admiral Tromp, tømte han det
paa de tapre Kapitajners Sundhed, der havde opført sig saa
tappert i Fægtningen, han skulde aldrig glemme det. Kongen
forærede hver af Kapitajnerne en Guldkjæde, hvori hang en
Guldmedaille med Kongens Billede.«
Det er ikke Meningen at berøve disse hollandske Kapi
tajner noget af den Ros, der med Rette kan tilkomme dem,
men det maa dog erindres, at de svenske Skibe ikke kunde
undfly; thi mod Nord spærredes Vejen af den hollandske Flaade,
mod Syd af den danske Flaade, de tre Skibes Skjæbne var
afgjort, da de bleve angrebne; istedetfor at beundre de hol
landske Kapitajners Tapperhed, er det snarere de svenske
Kapitajners som skal omtales, fordi de under fortvivlede For
hold i 4—5 Timer gjorde en saa kraftig Modstand mod deres
Angribere. At Christian den Femte udtalte sig som anført er
naturligt, da han dels i Øjeblikket følte Glæde, dels maatte
vise den allierede Magt Opmærksomhed2). Men den, som to
1) Meyercrone skriver den 3. Juli N. S.: »eet État avait de grandes considérations pour ne pas faire partir l’esquadre des vaisseaux sous le
pavillon porte par Mr. le Conte Tromp, tandis qu’il était déchargé du
serment de eet État et qu’il se trouvait dans le service reel de Votre
Majesté.«
2) Skibene erobredes af hollandske Kapitajner og bleve — ikke uden Mod
stand fra dansk Side — hollandske Priser.
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hundrede Aar efter skriver om Slaget i Kjøgebugt og dets
Efterspil, maa tale om dette sidste i jævnere Udtryk. Det var
ikke blot de hollandske Kapitajner, som fik Guldkjæder og
Medailler, alle Officerer, som havde været med i Slaget i Kjøge
bugt, fik lignende Gaver; bekjendt er den store Guldmedaille,
som blev præget til Niels Juels Ære.
Den 4. Juli udfærdigedes følgende Brev fra Christian den
Femte til Niels Juel:
Christian den Femte etc.
Vor Gunst tilforn. Som vi det den 1. hujus imellem
Skanør og Stevns begyndte Sø-Kombat selv have anset2) og
dets lykkelige Udgang af Fjendens Retirade lettelig mærket,
saa ere vi derom af din allerunderdanigste, med din Broder
Os tilsendte Relation videre forstændiget, og priser Gud, som
Os saadan herlig Viktorie uden stor Skade paa vore Skibe og
uden megen Forlis paa Folk, givet haver. Vi ere med din
herudi beteede Konduite vel tilfreds, og have dig derfor for
vores Admiral-General-Lieulenant deklareret, ville og din Gage
allernaadigst forbedre, og haver du alle andre Officerer, som
deres Troskab og Tapperhed bevist haver, om Vores Kongelige
Naade og Belønning at forsikre. Nu holde vi for godt, at du
saalænge hjemme forbliver og derpaa driver, at de beskadigede
Skibe jo før jo bedre vorder repareret. Imidlertid have vi
vores Admiral-General Greve Tromp beordret med 5 af vore
ubeskadigede Skibe og Admiral Jens Rodsten, Viceadmiral
Morsing, Schoutbynacht Matthis Pil samt de 10 hollandske
Auxiliær-Skibe at gaa i Østersøen og krydse imellem Øland
og Bornholm, indtil du med vores andre Skibe kan følge.
Som Os ogsaa berettes, at du formener praktikabel at være,
den Stralsundske Havn at kunne fordærves, naar nogle Skuder
udi Farvandet bleve nedsunkne, saa haver du derom din allerunder
danigste Mening Os med det første at give tilkjende, med For
slag hvad dertil rekvireres; thi fra ingen Side ellers Fjendens
Kapere Vores Trafik fra Tyskland kan inkommodere. Befa1) Afskrift i Langebeks Collectanea, Pakken Nr. 199.
2) Det er urigtig fortalt af Barfod, Fortællinger af Fædrelandets Historie,
3. Udg. II, S. 216, at »fra Kjøge Kirkctaaru var Kong Christian Tilskuer«.
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lendes dig Gud.
Juli 1677.

Skrevet udi Vores Feltlejr for Malmø d. 4.

Christian R.
ad mandatum S. R. Majst.
H. Meier.
Til Hr. Niels Juel.
Det maa vistnok have ærgret Tromp meget, at han kom
for silde til at deltage i Slaget, og at Niels Juel vandt Laur
bærrene som Sejrherre. Efter det mindre gode Sindelag, der
tidligere havde hersket mellem Juel og Hollænderne, kunde
man vente at det vilde blive forværret. Det blev ogsaa Til
fældet, den gjensidige Vrede kom til hæftige Udbrud.
I et Brev, som Storkansler Ahlefeldt den 2. Juli skrev
til Kongen, omtalte han, »at Admiral Bastiansen vil gjøre mange
Vanskeligheder og falde Hs. kongl. Majestæts Tjeneste meget
til Hinder.» Ahlefeldt fik Ret heri. De Jonge fortæller1), at
der gik nogen Tid hen, før Bastiansen med sine Skibe forlod
Kjøbenhavns Rhed, for at forene sig med den danske Flaade,
fordi man ikke vilde indrømme ham den Rang, som tilkom
ham efter Skik og Brug og efter de bestaaende Traktater. Han
fordrede Rang efter Tromp. Først da de Danske havde givet
efter i dette Punkt, sejlede Hollænderne til Østersøen.
Det lyder næsten utroligt, at Christian den Femte lige efter
den nylig vundne store Sejr, skulde have indrømmet Bastiansen
Rang over Niels Juel, og at saaledes to Fremmede, begge
Hollændere, af hvilke den ene rigtignok betragtedes som dansk
Admiral, skulde have øverste Rang i de forenede Flaader. Men
de Jonges Meddelelse er da heller ikke korrekt.
Den Mand, som foraarsagede hele Striden, var Grev Tromp.
Man var i Holland meget misfornøjet med den Maade, paa
hvilken han det forrige Aar var traadt op mod den hollandske
Auxiliærflaade, med de Fordringer han opstillede og hans Lune
fuldhed. i Aaret 1677 rejste der sig derfor Modstand imod
ham, og det skete navnlig ved at hjælpe Bastiansen imod ham.
Til Oplysning herom meddeles følgende Uddrag af et Brev
fra Meyercrone, dansk Envoyé i Haag.
*) De Jonge, II, S. 543.
2) Dette og de i det Følgende citerede Breve findes i Gehejmearkivet,
Holland, 328.
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Den 6. Juli N. S. skriver han til Christian den Femte:
»La crainte que j’ai que quelque dissension ne se naisse
entre Mr. le Conte Tromp et le L* Admirai Bastiansen m’oblige
de ne point celer à Votre Majesté, que Mr. le Pensionaire
[Fagel] a extrêmément blâmé la conduite du premier à l’en
droit de Mr. Romswinckel, Ministre de Brandenbourg. 11 s’est
laissé entendre que le dit Bastiansen était un homme de sens
et d’une conduite fort modérée, quoique sans façon, et qu’il
serait toujours maintenu ici contre les caprices (c’était l’expres
sion de Mr. le Pensionaire) du Conte Tromp, et contre les
injures que le dernier avait évomies contre lui, et cela à
l’occasion d’une affaire à laquelle il n’avait eu nulle part, si
non en tant qu’il avait suivi les ordres de l’État. Mr. Roms
winckel a avoué , que Mr. le Conte Tromp n’ayant pas pu ou
voulu comprendre la distinction de deux personnages qu’il
représentât, ni qu’il pouvait aussi peu prétendre des choses
ici en qualité de l’Admiral Général de Votre Majesté qu’en Dane
mark en qualité de L‘Admirai Général de Hollande, vu que l’on
tenait ici pour certain que Votre Majesté ne lui confierait pas
sa flotte dans la dernière qualité aussi peu que cet État vou
lait conférer le commandement de la sienne à un Admirai qui
ne fut hors du serment d’une puissance étrangère; il avait
grand tort en cet affaire, et qu’il serait fort à propos de pré
venir toute sorte des dissensions entre ces deux Admiraux, à
cause que si Mr. le Conte Tromp faisait des niches à l’autre,
celui-ci ne manquerait pas a être contenu par dessus, ce qui
pouvait donner occasion à des fâcheuses brouilleries.«
Den 10. Juli omtalte Meyercrone atter Forholdet imellem
Tromp og Bastiansen. Der havde været nogen Uenighed med
Tromp om nogle Matroser, som Tromp sagde, at Kongen af
Danmark havde Brug for til sin Flaade, der endnu ikke var
løben ud. Meyercrone havde sagt til Pensionæren Fagel, at
det var ikke rigtigt; thi den danske Flaade havde været færdig
over en Maaned. Hertil svarede Fagel smilende: Han vilde
ikke fremkalde nogen Strid herom, han vidste godt, at Kongen
havde sin Flaade i god Stand, men han vilde blot give Lejlig
hed til at dømme om Tromps Adfærd; han opførte sig saaledes, at man ikke vidste, hvad han vilde; »dan woude hy hel
soo, ende dan anders hebben«.
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Da Bastiansen kom til Kjøbenhavn, opstod der Uenighed
med ham i flere Henseender, han gjorde Vanskeligheder med at
forevise sin Instruktion, han forlangte altid at føre Avantgarden,
at, naar Flaaderne vare kombinerede, skulde Krigsraadet sam
mensættes af ligemange Officerer fra den danske og den hol
landske Flaade, og at han skulde have den nærmeste Rang efter
den Øverstkommanderende (Tromp).
Disse Uenigheder gav
Anledning til en diplomatisk Forhandling med Regjeringen i
Haag. Den 14. Juli skrev Kongen et Brev til Meyercrone, i
hvilket han meddelte ham Bastiansens Fordring paa Rangen,
og tillige udtalte, at det ikke vilde blive indrømmet, at den
hollandske Lieutenant-Admiral Bastiansen skulde staa over Admiral-General-Lieutenant Niels Juel, der var øverste Hoved for
den danske Flaade og var fornemmere end Bastiansen. Meyer
crone skrev Følgende i et Brev til Sekretær Bierman, skrevet
i Haag den
Juli.
»Monsieur!
Je ne sçaurais m’empêcher à vous dire que sur l’avis que
l’on a eu qu’il a plu à Sa Majesté de requérir les ordres que
cet État a donnés à Mr. Bastiansen, l’on m’a témoigné, que
l’on était bien aise de faire voir à Sa Majesté qu’il n’y avait
rien dans les dits ordres qu’empêchait les États de les faire
produire, ayant pour cette fin donné la liberté à Mr; Bastian
sen de les montrer lorsqu’il en serait requis par Sa Majesté,
et que les difficultés que l’on en avait faites ici n’étaient qu’en
égard de Mr. le conte Tromp, les États ne voulant point qu’il
s’arrogât le pouvoir de se faire montrer les ordres et com
mander Bastiansen, selon sa phantasie; c’était l’expression
de celui qui m’a tenu ce discours. Il a ajouté que les États
n’avaient pas fait mettre dans les ordres l’article par lequel le
dit Bastiansen est tenu de n’aller à aucune entreprise sans qu’elle
soit conciliée avec lui, ou que le secret en soit du moins con
fié entre ses mains, si la conduite, que la même personne
appellait rude et hautaine de Mr. le conte Tromp dans l’année pré
cédente, n’y avait occasion, en ce que l’on dit que le dit Conte avait
eu nul égard au chef et aux commandants de l’Esquadre de cet
État, mais qu’il les avait traité de haut en bas, en y ajoutant
de plus que toutes ces précautions ont été prises si fort en
égard de Mr. le conte Tromp, que si quelque autre des ami-
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raux de Sa Majesté avait commandé sa flotte, les Étals n’au
raient pas osé de ces cautêles, se fiant à la discrétion de nos
autres amiraux de traiter ceux de cet État avec plus de civilité
et d’estime; cecy m* a été dit et insinué de la part de Mr. le
Pensionaire, et c’est la raison pourquoi j’ai cru de mon devoir
de ne le pas passer par silence. Mais comme ce compliment
n’est guères avantageux pour Mr. le conte Tromp, je n’en ai
rien voulu toucher au Roy même, en vous suppliant néanmoins
de lui en faire rapport et aux lieux réquis, si vous le trouvez
à propos et nécessaire. Il est vrai, que l’on s’étonne ici de
voir Mr. conte Tromp réussir chez nous, et l’on dit qu’il faut
qu’il y tienne toute une autre conduite qu’il n’a fait en Espagne
et qu’il ne fait ici.«
Dernæst meddeles folgende Brudslykke af et Brev fra
Meyercrone til Kongen, dateret Haag den 7. August, indeholdende blandt Andet Referatet af en Samtale med Fagel:
»Sans Mr. le Conte Tromp il n’y aurait point eu d’occasion
par laquelle la teneur de l’instruction du dit Bastiansen serait
tirée en question, et que le dit Conte avait lui seul donné
occasion à cette instruction par sa conduite rude à l’endroit
des officiers de cet État l’année passée.
Dailleurs que le dit Bastiansen céderait volontiers Mr. 1’
Admiral-General-Lieutenant Juel, quand Votre Majesté l’employerait seul en mer, à laquelle occasion il combla le dit Admirai
de mille louanges, et me dit naïvement (je ne sais si c’était
par persuasion ou par passion) qu’il croyait sa conduite telle que
Votre Majesté tirerait autant d’avantages de son service que
de celui de tout autre, en y ajoutant de plus, que Mr. le
Conte Tromp se prostituait par ses prétensions que Mr. Le
Maire écrit qu’il formait, sans vouloir aller en mer avant que
d’être satisfait là dessus, et en me demandant si j’en avais la
connaissance, sur quoi lui ayant répondu que non, il m’a
répliqué'^ qu’ entre autres points il avait demandé un pouvoir
sur la flotte de Votre Majesté qui ressemblait à celui, qu’un
Empereur avait autrefois donné au duc de Friedland.«
Bastiansen foreviste sin Instruktion — Afskrifter af den bevares i det kgl. Gehejmearkiv — i hvilken der stod, at Krigsraadet skulde sammensættes af ligemange danske og hollandske
Offîcerer, og den 20. Juli fîk General-Admirai Tromp Under-
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ning fra Kongen om1), at, for at forekomme Præcedents Strid
imellem Hans Majestæts og de hollandske Officerer, skulde
Krigsraadet af Hans Majestæts egne Officerer holdes aparte
under Hovedflaget, og, hvad som blev resolveret, kommuniceres
Admiralen og Kommandeurs paa Auxiliærskibene, for at ind
hente deres Betænkning, og om de ej konformerede sig, eller ikke
vilde efterkomme, hvad han efter Konklusum befalede, da først
med det Gode, og om de videre vægrede sig, da absolute at
beordre dem dertil, men om de endda bleve ved at opponere
sig, da at protestere og med Hans Majestæts Skibe at efter
komme hvad befalet var.«
Det blev saaledes ikke Resultatet, at Niels Juel i Krigs
raadet i Rang skulde vige Plads for Bastianseri.
Men Forholdet til Tromp var paa samme Tid blevet i
højeste Grad spændt. Han optraadte med en Anmasselse og
Hovmod, som maatte vises tilbage med Bestemthed, eller han
maatte vige sin Plads. Saaledes klagede Niels Juel den 6.
Juli til Kongen over, at uagtet han havde taget »den grønne
Falk», hvis Kapitajn, Taube, ikke havde villet overgive sig til
nogen anden end ham, da han havde tilføjet ham størst Skade,
saa havde dog Tromp jaget Officererne og Mandskabet bort og
besat Skibet. Det var imidlertid en Ubetydelighed, der maa
have været andre Omstændigheder, som nu ikke kjendes, der
foranledigede Kongen til at handle paa en forsigtig, men for
Tromp egenlig graverende Maade.
Den 9. Juli fik Tromp sin Instruktion angaaende de Opera
tioner, som i den nærmeste Tid skulde udføres: »Han skulde
benytte sig af Sejren, gjøre Angreb ved Norrköping, i ØsterGothland, ved Westerwick og tilsidst paa Øland, derefter gaa
Fjenden imøde, hvis han inden 4 Uger lod sig se i Søen.
Sigtet var, at nøde Fjenden ved slige Diversioner til at detachere af sin Armee i Skaane; desaarsag skulde Tromp brænde
og skjænde, brandskatte, plyndre, omkomme eller bortføre Folk,
for at Fjenden maatte tænke, at det var Alvor at gjæste ham.
Naar det var forrettet og Gulland forsynet, skulde han sætte
sig med Flaaden mellem Ystad og Rügen.« Samme Dag fik
Tromp Underretning om, at Baron Jens Juel havde faaet Ordre
’) Registraturen i Gehejmearkivet.
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til »som Kommiteret at gaa med Flaaden, han skulde bivaane
Krigsraadet for at hjælpe til at befordre det ham anbefalede
Dessein.« Det var dog næppe alene Hensigten med at Jens
Juel skulde følge med Flaaden, Meningen har vist ogsaa været,
at han skulde iagttage Tromp. Samme Dag udfærdiges nemlig til
Baron Jens Juel en hemmelig Ordre, som ikke maatte brækkes, før
han med Vished erfarede, at Admiral-General Grev Tromp ikke
fuldførte sin Instrux om at anfalde de svenske Provindser paa
den anbefalede Maade, i saadant, ej andet Tilfælde, skulde han
aabne Ordren og forevise den for Cheferne for Eskadrerne
med de øvrige Officerer. Den hemmelig Ordres Indhold var
følgende*):
»At endskjønt Hans Majestæt ikke tvivlede, at jo Grev
Tromp fuldkommen efterlevede den ham meddelte Ordre af 9.
Juli i Henseende til de svenske Provindser al anfalde, saa var
dog Baron Juel sendt for at bivaane Krigs-Raadet og se, at
alting blev stillet i Værk efter Ordren; saa dog, siden det var
klart nok, at det ej var hans Agt, i Alt at fuldkomme Hans
Majestæts Villie, men gjorde derudi Diffikulteter, saa var Hans
Majestæts Villie og Befaling til alle høje og andre Officerer
samt Gemene paa Hans Majestæts saavelsom de hollandske Skibe
at parere Admiral-General-Lieutnant Niels Juel og efterkomme
hvad han befalede angaaende de svenske Provindsers Udplyn
dring etc. efter Hans Majestæts Ordre.«
Denne mærkelige Ordre har dog faaet den Paategning,
»at den er holdt tilbage«.
Tromp var meget misfornøjet med at have en Mand om
bord paa Flaaden, som egenlig var den uvedkommende og
som han nærmest maatte betragte som sin Vogter. Der var
desuden andre Forhold, som ikke vare efter hans Hoved;
han indgav allerede den 13. Juli en længere Forestilling herover
til Kongen2), og var uvillig til at gaa ud med Flaaden, før
hans Ønsker vare opfyldte. Klagen indeholdt 9 Poster, Kon
gens Resolution paa dem er dateret Landskrona 15. Julia). Den
2) Registraturen i Gehejmearkivet.
4) Gehejmearkivet, Aflevering fra Marineministeriet, Indkomne Sager for
1677.
8) Registraturen i Gehejmearkivet.
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første angik Provianteringen af Skibene. Den anden var, at, da
han skulde være Øverstkommanderende, ønskede han en GeneralAkt, at alle Flaadens over- og underordnede Officerer skulde
lyde de Ordrer, som han gav uden at have holdt Krigsraad.
(1 en Note føjes til, at dette angik blot Detacheringen af enkelte
Skibe, som General-Admiralen vilde bruge til en eller anden Expedition) Svaret var: »den General-Akt og Autorisation, som ønskedes,
bestod i hans Bestalling som General-Admiral og i hans Ordre
om at gaa i Søen og kommandere Flaaden; han havde at rette
sig efter sin Instrux og maatte ej udstæde nogen Ordre af
Importance eller detachere Orlogsskibe og Fregatter eller ar
merede Fartøjer uden at holde Krigsraad derom. Ej 'heller
maatte de, som stode under hans Kommando, foretage sig sligt
uden hans Vidende og Villie.« Det tredie Punkt var, at Baron
Juel skulde kaldes tilbage, da hans Nærværelse paa Flaaden og
i Krigsraadet vilde være til Disrespekt og Ringeagt for ham i Ver
dens Øjne. Svaret var: »Det kunde ej give nogen Eftertanke, at
Baron Juel var beordret at bivaane Krigsraadet, efterdi han var Hans
Majestæts Gehejmeraad og havde lang Erfarenhed i den svenske
Stat og kunde give gode Raad; helst sligt var brugeligt hos
andre Stater, endog hos Hollænderne, hvilke altid med deres
Lieutenant-Admiral-General deputerede nogle af General Staterne
at bivaane Krigsraadet til Søs. Det fjerde Punkt angik Pris
pengene. Tromp forlangte Tiendepenge af de Skibe, som vare
tagne eller bleve tagne. Svaret var: »Hvad Priser og Byttet
angik, lod Hans Majestæt det forblive ved det, som derom
var reguleret og anordnet og kunde ikke reflektere paa hvad nu
var vedtaget i Holland. I Henseende til de forgangne Priser,
maatte det tilskrives hans lange Udeblivelse, at han ikke deri
kunde nyde Del.« 5—7 Punkt angik Tromps egne Sager og
Svarene vare efter hans Ønske. Det 8. Punkt var, at Krigs
raadet skulde disponere over de i sidste Bataille tagne Priser.
Svaret lød: »at Disputer i Henseende til de erobrede Priser
maatte afgjøres efter Reglementerne, og Vedkommende erhverve
Admiralitetets Dom og rette sig derefter, efterdi ved samme Ret
dømtes hvad Søretten og Ordonancer samt lovlige Sø-Kutumer
medførte.« Det 9. Punkt var, at Tromp selv skulde afgjøre Sagerne
i Krigsraadet, naar Stemmerne stod lige imod hinanden. Svaret var:
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»for at forekomme paria vota, kunde man tage et ulige Tal af
Asessores til Krigsraadet og saaledes rette sig efter fleste vota.
Tromps Forlangender bleve saaledes afslagne. Jens Juel
maa have faaet Resolutionen at læse; thi den 18. Juli skrev
han til Krigsraad og Generalauditør Meyer. »Jeg har og set
den Resolution for General-Admiral Tromp, den er ham i alle
Maader tjenlig, og min partikulære Mening og Haab er dette, at
bliver han fra os, vil jeg haabe Noget skal udrettes, men hvis
han kommer og siden med sine Hollændere kabalerer, saa ser
jeg hele Kampagnen infructueux.«
Paa samme Tid fik Niels Juel (15. Juli) Ordre til at for
søge paa at ødelægge den svenske Flaade i Calmarsund ved
Brandere, forresten skulde han følge Tromps Ordre, som var
tilsendt ham i Kopi under Kongens Haand. Men Tromp gav
efter. Den 18. Juli skrev han et nyt Brev til Kongen, han
slog sig til Ro ved de Svar, han havde faaet, og underrettede
Kongen om, at han vilde gaa til Søs med Orlogsskibet Prinds
Jørgen, saasnart det var forsynet med 01. Den 20. Juli fik
Jens Juel en Ordre, hvori der stod, at han skulde mage paa en
god Forstaaelse mellem Gen. Adm. Grev Tromp og Adm. Gen.
Lieutn. N. Juel, saa vel som imellem de øvrige Officerer paa Hs.
Majst. og de hollandske Skibe. Man havde ikke Tillid til
Tromp. Den 21. Juli blev der givet Niels Juel Under
retning om, at Tromp havde faaet den forlangte Autori
sation meddelt, siden han havde resolveret sig til at gaae i
Søen, opholdt han sig længere i Kjøbenhavn, skulde Juel
sætte Hans Majestæts Villie i Værk efter Mulighed. Naar de hol
landske Skibe kom, skulde han mage paa Enighed, men hvis
de ej vilde hjælpe til at iværksætte Desseinet, da at bruge Tiden
og gjøre hvad ske kunde med Hans Majestæts egen Flaade,
efterdi nu 3 Uger vare forløbne, og naar disse Konjunkturer
bleve forsømte, kunde Armeen i Skaane siden ikke hjælpes ved
denne Diversion; Øland maatte ikke forskaanes. Denne sidste
Tilføjelse sigter til en Rapport fra Jens og Niels Juel til Kon
gen af 18. Juli, i hvilken følgende Udtalelse forekommer:
»Bliver General-Admiral Tromp fra Flaaden, vil vi endnu formode,
Noget til Eders Majestæts Tjeneste skal kunne forrettes; men hvis
han kommer, saa kan vi ret lidet Haab have; thi vi nok forud
ser, at han tilligemed Hollænderne skal søge at gjøre Alting
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difficil, og tror vel man finder en eller anden Middel at træ
nere, siden han haver faaet hans Ordre, ved hartad enhver i
Kjøbenhavn om des Contenu at ræsonnere.
Hollandske Re
sidenten haver gjort os en Ræsonnement, at Dronning Chri
stina havde til Herrer Staterne rekommenderet, at Øland Intet
maatte ruineres, som var hendes Livgeding; vi svarede ikke
et Ord dertil, lod det gaa ind ad et Øre, og ud af et andet.«
Stemningen var ikke venlig fra de to Brødre Juels Side imod
Tromp og den hollandske Auxiliærflaades Chef, og det var en
vanskelig Opgave der var betroet Jens Juel. Der kunde blive
Brug for al den Dygtighed, der udmærkede ham som Diplomat,
naar han skulde iagttage Tromp, støtte sin Broder, snart vende
det strenge, snart det venlige Ansigt mod Bastiansen, bringe
Enighed tilveje imellem Officererne paa de to Flaader, og endda
fremme Krigsplanernes Udførelse.
Saa skulde da Operationerne begynde. Den 20 Juli skrev
Brødrene Juel fra Ankerpladsen imellem Møn og Stevns Klint
til Kongen, at de havde faaet Svar fra den hollandske Admiral
Willem Bastiansen paa de Breve, som de havde skrevet til
ham, og han havde »med Civilité« lovet at sætte sin Kurs og
møde dem ved Bornholm, og videre Hans Majestæts Tjeneste
befordre; tillige sendte han en Rangerliste over sine 9 Skibe.
De bad om, at de Skibe, som vare skikkede til Kjøbenhavn,
maatte sendes ned et efter et, og ikke det ene bie efter det
andet, »med mindre den ene Mands Kaprice [o: Tromp] troubler
os, vil vi formode Alting skal gaa til Eders Majestæts Tjeneste.«
Den 24. Juli meldte de Kongen, at den hollandske Flaade var
kommen den 22de. »Igaar vare de først ombord, deres Ad
miral og Viceadmiral, hvor de bleve til Maaltid; vi gjorde dem
al den Ære og gode Villie, vi kunde, de lod sig mærke at ville
gjøre godt, deres Forslag var, at enten skulde der tages lige
mange af hver Flaade, som skulde resolvere alle Operationerne,
hvilket de formente føjelig ved 3 af hver Flaade ske kunde,
eller ogsaa vi kunde give deres Admiral vores Sentiments tilkjende, han det siden med sine Officerer overlægge og da lade
os vide Svar. Vi replicerede derpaa, at vi ikke havde svar
meget at deliberere, vi havde Kongens Ordre, saa at nu ikke
stod til at ræsonnere derover, men alene, naar det kom saa
nær, de modo agendi, men hvorom Alting, skulde vi lettelig
Danske Samlinger.

Anden Rakke.
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linde saadan Expedienter, som dem formaliter skulde fornøje.«
Den 27 Juli skrev Brødrene til Kongen, at de begge havde
været hos den hollandske Admiral »par manière de visite«, og
gjort ham Propositioner.
»Igaar kom han med Viceadmiralen
og Schoutbynachten, Markvor Rodsten var tilstede. Vi kan
dem ikke andet eftersige, end at hos dem og særdeles hos
Admiralen selv findes al Redebonhed, og vi gjøre dem og al
mulig Deference, saa vi paa alle Sider ere enige og vel til
fredse, og vel Eders Majestæt, at den næst Guds Hjælp skal
være, saa længe os ingen anden [o: Tromp] troublerer.« Der
var talt om Krigsraadet, »hvis vi mødte med 4, da de med 3,
hvis vi med 5, da de med 4. Vi have svaret, at’vi skulle for
nøje dem i alt, saa længe vi fandt dem saa ræsonnable som
de nu vare.« Der blev budt de hollandske Officerer Stole at
sidde paa, de begjærede at staa, »> hvilket og skete, rundt om
Bordet, en her, en anden der, ligesom de kom først til.«
Disse Breve oplyse, at det ikke kom til nogen hjerte
lig Eorstaaelse mellem de Danske og Hollænderne, men at der
dog gjensidig var Bestræbelser for at komme hverandre imøde.
Men der var et Spøgelse, som foruroligede begge Parter, det
var Cornelis Tromp. Imidlertid arbejdede Juel kun kort Tid
sammen med ham, ikke fuldt en Maaned; den 3. August
stødte Tromp til Flaaderne og overtog Kommandoen over dem,
derpaa fulgte Landgangen paa Øland, men den 26 August for
lod Tromp allerede Flaaden ifølge kongelig Befaling med en
Eskadre danske Skibe og den hollandske Flaade, for at over
føre Soldater til Rygen, som skulde erobres, men ikke blev er
obret. Niels Juel forblev med de øvrige danske Skibe ved
Sverigs Østkyst, hvor han fuldbyrdede sin Instruktions blodige
Bud. Den 6. Oktober kom han tilbage til Kjøbenhavn.
I Slutningen af Oktober Maaned sejlede den hollandske
Flaade hjem, Hollændernes aktive Medhjælp til Krigens Førelse
var nu afsluttet. Forinden Afrejsen modtog flere af Officererne
Benaadninger af Kongen. L* Admiral Bastiansen blev den 25
Oktober optagen i den danske Adelstand, og blev Ridder af
Dannebrog, Viceadmiral van Nees og Schoutbynacht Almonde
fik til Foræring Kongens Brystbillede besat med Diamanter,
Kapitajnerne fik andre Naadesbevisninger, de Gemene fik en
Sum Penge til Fordeling imellem sig. Man skulde heraf tro,
al f. Ex. Bastiansen havde udført noget meget Betydeligt og

99

vundet Berømmelse i de Maaneder, han med sin Flaade havde
været i Østersøens Farvande, men det er ingenlunde Tilfældet.
Bastiansen blev selv forundret, da den hollandske Resident Le
Maire meddelte ham, at Kongen vilde give ham Ridderordenen;
han undslog sig for at modtage den, dels af Beskedenhed, idet han
mente, at han ikke fortjente en saadan Hæder, dels fordi denne
Udmærkelse ikke stemmede med hans Landmænds fra Forfædrene
nedarvede jævne Begreber. Vist er det, at Opmærksomheden
var stor. Mon der fra Kongens Side var nogen diplomatisk
Tanke bagved? Kongen ønskede, at Holland skulde vedblive at
understøtte ham med Subsidier og Skibe, Holland ønskede at
holde op dermed; mon Bastiansen til Gjengjæld for al den
Hæder, der blev vist ham, kunde ventes at ville understøtte
Kongens Opfordringer til den hollandske Regjering?
Det var paalagt Flaaderne at forsøge paa at trænge ind
til Kalmar og ødelægge de svenske Krigsskibe, som havde søgt
Tilflugt der. Det viste sig umuligt, at bringe dette Foretagende
til Udførelse. De Jonge har omtalt Forsøgene1): »Tromp gjorde
Alt, hvad der kunde ventes af en erfaren Sømand, for at bringe
dette farlige Hverv til et lykkeligt Udfald, hvortil han især be
nyttede sig af Viceadmiral Spån, Schoutbynacht Floris Carstensen og andre i dansk Tjeneste værende Hollændere. Sven
skerne havde forskandset sig godt, Løbet var meget vanskeligt
at trænge frem i, der var ingen Udsigt til et heldigt Udfald.«
Det er atter kun Hollænderne, som udførte Noget. Det er
naturligvis ikke rigtigt. Den 5. August skrev Brødrene Juel
en Rapport til Kongen, i hvilken der omtales, at Baade med
Styrmændene havde været inde i Løbet for at pejle det. »Ge
neral Admiral Tromp, vi begge, Admiral Markvor Rodsten,
begge Viceadmiralerne [Chr. Bjelke, Hendrik Spån] v^re der
og med og toge det i Øjesyn.« Tromp var ganske vist virk
som, men det var Niels Juel ogsaa, det fremgaar tydelig nok
af hans og hans Broders Rapporter, de vare paa Færde hele
Tiden; ved ethvert farefuldt Forsøg baade foran Kalmar og
mange Gange i Tiden derefter, da der gjordes Landgang paa
Øland og Sverigs Fastland, vare Brødrene selv tilstede, for at
lede eller for at iagttage, hvorledes Sagerne udførtes. Den 19.
l) De Jonge, II, S. 544.
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August skrive de til Kongen, at de af Viceadmiral Spån havde
faaet Rapport om, at det var umuligt at nærme sig Svenskerne,
>men for lige vel bedre tro vores egne Øjne end nogen andens
Rapport, droge vi begge selv derop med Tromp samme Dag
og havde Styrmændene med os, men vi maatte til vores store
Fortræd fornemme, at der var saa meget sunket imellem Klip
perne, at det var ikke muligt at komme der anderledes end
verpe sig ud og ind Skib efter Skib.« Men de Jonge nævner
slet ikke Juelerne. Man kan give de Jonge Ret i, at det var en
grusom Maade at føre Krigen paa, at brænde og ødelægge
overalt, hvor det var muligt at komme til; men det ser næsten
ud, som om han har troet, at Juel navnlig har udført alt dette
drevet »af det Nationalhad, som fra gammel Tid herskede
imellem Danmark og Sverig«. De Jonge har ikke kjendt den
Instrux, som var given Tromp og Juel; i den var det udtrykke
lig paalagt, at foretage disse Ødelæggelser, dog ikke blot for
at ødelægge, men for om mulig at bevæge den svenske Konge
til at detachere Dele af sin Armee i Skaane, for at beskytte de
østlige Kyster; derved vilde den danske Konges Stilling i
Skaane blive bedre.
Garde fortæller, at i Vinteren 1677—78 var det navnlig
Niels Juel, Markvor Rodsten og Gyldensparre, som arbejdede i
Admiralitetet paa Forberedelserne til Flaadens Foretagender
næste Aar, da Rigens Admiral H. Bjelke var gammel og svag1),
Tromp var fremmed og upopulær blandt de Danske, Jens Rod
sten, Chr. Bjelke og H. Spån vare sendte ud for at hverve
Matroser. Dette kan ikke være rigtigt, baade Henrik Bjelke
og Tromp toge Del i Arbejderne; den ene var Præsident i Ad
miralitetet, den anden General-Admiral, altsaa Flaadens Øverst
kommanderende, dertil Medlem af Admiralitetet, det er ikke
muligt, at de ikke skulle have arbejdet; og det fremgaar da
ogsaa blandt Andet af Admiralitetsprotokollen, af hvilken det
ses, at de begge hele Vinteren igjennem vare paa deres Plads.
Men da Flaaden i Sommeren 1678 skulde stikke i Søen, var
Cornelis Tromp ikke mere i dansk Tjeneste.
Herom skriver de Jonge Følgende2):
*) Sml. Chr. Bruun, Curt Sivertsen Adelaer, S. 183—86.
’) De Jonge, 11. S. 548 11'.
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»Det varede ikke længe, før Tromp paa en for ham saarende Maade blev sat bort fra den Værdighed, som han hidtil
havde beklædt i den danske Marine. De Tjenester, som han i
sin hidtidige Stilling som General-Admiral havde vist Christian
den Femte, vare uden Modsigelse fortrinlige, og det var navn
lig hans Kundskab, Tapperhed og Anførsel, at Danmarks
Sømagt havde at takke for den store Overmagt, den i disse
Aar fik over den svenske. Men netop hans Talenter og den
ved hans Heltegjerninger høstede Berømmelse havde vakt de
danske Admiralers Jalousi1), som var voxet endnu mere, fordi
de ikke fra først af nærede noget godt Sindelag imod ham
som en Fremmed. Saalænge Fjendens Magt var stor og man
havde en hollandsk Eskadre nødig, holdt man sig rolig, dels
fordi man følte sig for svag til at undvære de nødvendige
Dueligheder, og med Haab om et godt Udfald at byde Fjenden
Spidsen, dels fordi man forstod, at de Hollændere, som vare
sendte til Hjælp, aldrig vilde underkaste sig en dansk Admirals
Overkommando, medens Tromp netop var den rette Mand til
baade at anføre de Danske og Hollænderne. Men nu havde
de danske Admiraler forrige Aar to Gange overvundet den
svenske Flaade, hvis Magt var bleven betydelig svækket, og de
mente nu, glemmende, at det fornemmelig var sket ved Hjælp
af de Hollændere, som befandt sig i den danske Flaade og
som meget let kunde forlade deres Tjeneste med Tromp, at
de ikke længere havde Brug for denne udmærkede Admirals
Styrelse og Bistand, og Vanskeligheden ved Foreningen af Flaaden fra begge Folk faldt bort, idet der i dette Aar ingen hol
landsk Flaade ventedes. Der blev da sat alle mulige Intriguer
i Værk, for at Kongen, der var meget vred paa Generalstaterne
paa Grund af, at de sandsynligvis vilde slutte Fred og forlade
1) Kurfyrst Frederik Vilhelms Historieskriver Sam. Pufendorf fortæller (de
rebus gestis Fr. Wilh. T. II, Berol. 1695, S. 1230): »Sed et Cornelio
Trompio per Nicolaum Julum ejusque factionem multum molestiæ daba
tur, solita indigenarum adversus eminentem exterorum virtutem in
vidia, ita ut iste missionem flagitare inciperet. Et quanquam connitente Electore Rex demum eidem satisfacere vellet, tamen cum is
ostenderet, veniam sibi a Belgis et Arausionensi petendam, ut Danicam
militiam continuare liceret, Julus et alii æmuli id praecipue exaggera
bant, classem haut tuto committi ab extraneo pendenti, sic ut demum
iste a Dania dimitteretur.«
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hans Parti, kunde blive ilde stemt imod Tromp og lade ham
faa sin Afsked. Det lykkedes som det ønskedes. Den 8. Maj
lod Kongen ved to Gehejmeraader Tromp vide, at da Deres
Højmægtigheder overlod ham til hans egen Skjæbne og hverken
vilde sende ham Penge eller Skibe, og da han derfor saa sig
nødsaget til at hjælpe sig selv saa godt han kunde, saa kunde
han ikke betro sin Flaade, der bestod af hans egne Skibe, til
nogen Anden end sine egne Undersaatter og han takkede der
for Tromp for hans Tjeneste. Historien giver ingen nøjagtig
Melding om det Indtryk, som denne Afskedigelse maatte gjøre
paa Tromps højhjertede og let antændelige Sind. Man læser
kun, at han øjeblikkelig lod sit Gods bringe fra Borde1), og
disse faa Ord ere nok til at kunne give tilkjende, at Tromps
Harme over denne utaknemmelige Handlemaade maa have
været meget stor, og at han ikke har gjort en eneste Bestræ
belse for at blive længere i Kongens Tjeneste. Han tøvede
dog endnu i nogen Tid i Kjøbenhavn, for at ordne sine Sager,
og man kan tænke sig, at han har arbejdet paa at formaa de
hollandske Officerer, der tjente paa den danske Flaade og hos
hvem Efterretningen om hans Afskedigelse og forestaaende
Bortrejse havde vakt megen Misfornøjelse, til endnu i nogen
Tid at blive i dansk Tjeneste, ligesom at det var ham, som
maatte takkes for, at de Tusinder af hollandske Matroser, hvor
med den danske Flaade var bemandet, ikke gjorde aabenbart
Mytteri2). Men hvorledes det end forholder sig hermed, saa
fortjener Officerernes og Matrosernes Opførsel at lægges Mærke
til, thi den beviser, i hvor høj Grad Tromp var agtet og elsket
af Bepublikens Søfolk, selv naar de befandt sig i fremmed
Tjeneste.«
Er Alt sandt, hvad de Jonge har udtalt, saa har visselig
Tromp lidt stor Uret, navnlig stor, fordi han ikke har gjort
sig skyldig i Andet end at være en udmærket og talentfuld Mand.
Alt hvad man hidtil fra dansk Side har vidst om Tromps Af
skedigelse, indskrænker sig til følgende Meddelelse, som findes
blandt en Del Notitser til Christian den Femtes Historie (af
W. Worm?)8):
’) »Brev fra Le Maire 10. Maj 1678.»
*) »Brev fra Le Maire 14. Maj 1678.»
•) Suhms Samlinger, I, 2, S. 178.

103

»Majus [1678] fich General Lieutnant [o: Admiral] Tromp sin
Afsked, eftersom han Vinteren over havde gjort adskillige Præ
tensioner hos Hs. Majest og General-Commissariatet, dog uden
Frugt, indtil Foraaret kom, og Flaaden laa sejlfærdig, da han
lod sig forlyde baade for Kongen og andre, ej at ville søge
Søen, førend Prætensionerne kom til Ende, hvorpaa Kongen
lod ham beskikke ved Rigsmarskalk Kørbitz og Overjægermester
Hahn, som en Morgen paa Admiralitetet talede med ham en
stiv Time; siden en Dag om Eftermiddagen blev given Ordre
at tage Flaget af hans Skib, som han skulde føre, dog forblev
han her til midt om Sommeren, da han drog med en af Kon
gens Fregatter til Churfyrsten af Brandenborgs Lejr.«
Det er imidlertid muligt at oplyse Begivenheden nøjere;
Kilden hertil er fornemmelig de Meddelelser om Tromps Di
mission fra dansk Tjeneste, som Kongen sendte til de to En
voyés i Brandenborg og Holland, Mogens Scheel og Henning
Meyercrone.
Den 8. April skrev Tromp et Brev til Christian den Femte1),
i hvilket han fremkom med forskjellige Fordringer: at han ikke
skulde være nødt til at holde Krigsraad med Admiralerne og
de underordnede Officerer, da han derved vilde have bundne
Hænder; dog var Meningen ikke den, at han slet ikke vilde
holde Krigsraad, men han vilde selv afgjøre, naar saadant
skulde ske.
Han vilde have Ret til selv at lade Delinkventer
afstraffe, uden at sende dem til andre Dommere, og forlangte
derfor, at en Skarpretter skulde sendes ud paa Flaaden2). Han
vilde være berettiget til selv at besætte de vakante Charger,
dog paa Kongens Approbation. Han øns1 ede, at de Søoffice
rer, som han havde antaget i Holland, og som vare anklagede
paa Ære og Liv, maatte blive dømte af en Krigsret. Han for
langte, at ikke blot de, som i et Slag erobrede et Skib, skulde
have Prisepenge, men at disse skulde deles mellem alle dem,
som havde opført sig tappert. Endelig forlangte han en Chef
Dette Brev bevares i Gehejme-Arkivet, Aflevering fra Marineministeriet,
Indkomne Sager 1678.
2) I Admiralitetsprotokollen findes indført den 5. August 1676, at paa
Tromps indstændige Ansøgning besluttedes at sende Skarpretteren Jochum Tettow van Perlenberg ned til Flaaden; han og hans Tjener
skulde tilsammen maanedlig have 20 Rdl.
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over Landtropperne paa Flaaden, som kunde kommandere dem
ved Landgange, og ligeledes en til at kommandere Baadsfolkene. Nogle af Tromps Fordringer vare af den Natur, at Kon
gen umulig kunde gaa ind paa dem.
Den 30. April underrettedes M. Scheel om Tromps fra Tid
til anden gjorte Prætensioner, som Kongen ikke vilde ind
rømme; Tromp fordrede kategorisk Svar; det lod som om
Tromp blot havde søgt et Paaskud til at kunne trække sig til
bage paa en god Maner; Kongen vilde, at det skulde blive ved
hvad der stod i hans Kapitulation og Instruktion, han vidste
nu ikke hvad Beslutning Tromp vilde tage, om han vilde rejse
til Holland; Tromp rostes iøvrig meget. Da Tromp stod i
høj Anseelse hos Kurfyrsten af Brandenborg, skulde Scheel
snarest mulig underrette Kurfyrsten herom, men tillige , for
sikre ham om, at Kongen vilde lade sin Flaade løbe ud, gjøre
Fjenden al mulig Afbræk og assistere med til Bygens Erobring.
Til Brevet føjede Kongen egenhændig et Postscriptum: han
havde tilbudt Tromp at bivaane Landgangen paa Rygen og facilitere den, eller ogsaa at forblive ved Kongens egen Person,
»welches er aber eben wenig annemen wollen, worab dann
des churfurstl. Durchl. und Liebten sattsam erkennen konnen,
wie weit man sich auff denselben verlassen kann.«
Tromp havde desuden fundet en anden Grund til at gjøre
Vanskeligheder; Rigsmarskalk Kørbitz og Gehejmeraad, Over
jægermester Halm havde forhandlet med ham i den Anledning
paa Admiralitetet; den 29. April indfandt de sig igjen hos ham
efter foregaaende Kommunikation af Storkansler Ahlefeldt. I
Referatet om denne Sammenkomst hedder det: de havde med
delt Kongen, hvad Tromp for nogle Dage siden havde talt med
dem om paa Admiralitetet. Tromp havde sagt, at han ikke
vilde gaa ombord paa Flaaden eller forblive her eller hjælpe
med til Rygens Erobring uden Permission fra Prindsen af Oranien, saaledes som det var sket forrige Aar, ellers vilde han
paadrage sig Prindsens Ugunst. De svarede, at i Kancelliet var der
ingen Breve at finde herom, en saadan Anmodning kunde være
sket igjennem den kongelige Minister i Haag i Hs. Majestæts
Navn1), men det maatte erindres, at dengang sendte Holland
*) Den 23. December 1676 underreltedes Meyercrone om, at Kongen vilde
betro Tromp Overkommandoen over Flaaden næste Aar. Meyercrone
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Skibe og Subsidier til Forstærkning af den danske Fiaade, og
at Alt skulde staa under Tromps Kommando, de andre Allie
rede gav Subsidier dertil; men iaar vilde Holland trods alle
Instantser hverken sende Skibe eller Subsidier, følgelig mang
lede den Aarsag nu, som var tilstede forrige Aar til at. anmode
Prindsen om Permission for Tromp; og da denne uden en
saadan Permission hverken vilde gaa ombord paa Flaaden eller
blive her eller ellers vilde entreprenere Noget, saa kunde hver
ken Tromp eller nogensomhelst Anden fortænke Kongen i, at
han sendte sin Fiaade ud under sine egne Admiraler, hvilket
Kongen allerede havde besluttet, og hvilket de nu skulde under
rette Greven om; dog anmodedes han om at overveje, om han
ikke vilde forblive her. Kongen lod udtale i de naadigste Ud
tryk sin store Anerkjendelse af Tromps Dygtighed.
Hertil svarede Tromp, at han i Aaret 1676 var gaaet i
Kongens Tjeneste med Prindsens Tilladelse, ifølge en Resolu
tion af 6. Marts 1676 »saalænge indtil Landets Tjeneste forlangte
ham«. Da han kom til Kjøbenhavn, afsluttedes Kapitulationen med
Storkansleren og han tjente 1676. 1677 havde Prindsen af Oranien paa Kongens Anmodning den 22. Januar givet ham Per
mission, hvilken han ogsaa vilde have for dette Aar, og han
forlangte en Skrivelse fra Kongen derom; men da Kongen var
sindet at lade Flaaden kommandere af sine egne Admiraler,
saa m^atte han finde sig deri, han havde kun at bede Kongen
om at lade ham gaa til Holland jo før jo hellere.
Hertil svarede Kørbitz og Hahn, at de maatte tage dette
ad referendum, de skulde kun høre hans Mening; de vare
visse paa, at Kongen var tilfreds med hans Person.
Tromp holdt sig til det Forrige om Permission af Prind
sen af Oranien; der svaredes: Kongen kan ikke gaa ind herpaa, der er Intet at finde i Kapitulationen derom.
skulde meddele det til Prindsen af Oranien, som man ikke tvivlede om
vilde være tilfreds dermed »und zu mehrer encouragering besagten
unseren General Admiral dero Consens darzu verleihen.« Den e/ie Maj
1677 skrev Meyercrone til Kongen, at Prindsen »m’a chargé de rap
porter å Votre Majesté qu’il consent volontiers å ce que Mr. le Conte
Tromp prenne le commandement qu’il plait å V M, de lui conférer de
sa flotte pour la campagne prochaine.«
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Tromp roste meget Kongens Naade1); han var Kongen
forbunden derfor hele sit Liv igjennem; han skulde aldrig
glemme baade her og i sit Fædreland ved alle mulige Lejlig
heder at anerkjende det. Han beklagede i temmelig haarde
Udtryk, at Kongen blev saa slet betjent af Staten (von dem
Etat) og at han ikke blev mere baaret under Armene, ja i dette
Aar vikle være ladt ganske hjælpeløs; han omtalte, hvor stor
Møje han forrige Aar havde havt, hvor mange Fjender han
havde skabt sig, dels paa Grund af at han havde trængt paa
Udsendelsen af Skibene [fra Holland], allermest paa Grund af
Hvervningen af Matroser; Skylden til, at Skibene saa sildig løb
ud, maatte søges hos »der kleine Admiral Bastiansen, welchen
er ziemlich hart angriff und sagte, dass er dergleichen im
Collegio der Admiralität in Ambsterdam gethan,« men des
uagtet var Bastiansen bleven Ridder af Dannebrog.
De skildtes ad i al Venskab og Høflighed.
Det er meget rimeligt, at de Jonge har Ret, naar han
siger, at man i Danmark mente, at Tromp var overflødig, da
der fandtes danske Admiraler, hvem Overkommandoen over
Flaaden kunde betros; det er ikke blot rimeligt, men det
vilde være urimeligt, hvis den Tanke ikke var levende baade
hos den danske Regjering og den danske Søetat. Men det er
1) De Jonge har givet en Beskrivelse af et Mindesmærke om Tromp, som
endnu 1839 ejedes af Schwejzeren von Fellenberg, der paastod at være
i Slægt med den Trompske Familie. Det bestod i en firkantet Daase
af Bav, paa den ene Side var afbildet Cornelis Tromp i fuld Rustning
siddende paa en Sejrslrofæ, paa den anden Side hans grevelige Vaaben,
hvorunder Elephant-Ordenen hang i et Baand med hans Valgsprog:
Fortes creantur Fortibus. Rundtom hans Portræt og Vaaben saa man
foruden nogle Trofæer og Krigsredskab 8 Billeder, af hvilke de 4 om
kring Portrætet forestillede 4 belejrede Byer, de 4 udenom Vaabenet 4
Fæstninger De Jonge mener, at disse Billeder sigte til Krigsbegiven
heder fra Aaret 1676 til Lands og Vands, som Tromp har udført eller
taget Del i. De 4 Byer kunde være Ystad, Helsingborg, Landskrona og
Christianopolis, som Tromp i det nævnte Aar bemægtigede sig for Kon
gen af Danmark eller hjalp til at erobre. De 4 Søfægtninger kunde
være Scener af Søslaget ved Øland. Efter en Tradition skal denne
Daase være en Foræring til Tromp fra Kongen af Danmark. Den var
meget kunstig udført, Portrættet, Vaabenet, Trofæerne og Krigsredskabet
i ophævet, Byerne og Søfægtningerne i fordybet Arbejde. Afbildninger
i Lithografi ledsage de Jonges Værk (1ste Uzdg , IV, 1, S 273. 2 Udg.,
111, S 255).
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lydeligt, at denne Grund ikke var den eneste, som foranledigede
at Tromp fik sin Afsked. Tromp bar selv Skylden derfor, thi
hans Opførsel var efterhaanden bleven saadan, at man ikke godt
længere kunde finde sig deri. Forholdet var blevet utaaleligt, der
maatte ske en Forandring. Men Tromp blev ingenlunde be
handlet paa en uværdig Maade. Christian den Femte satte
megen Pris paa ham, og det blev udtrykkelig sagt Tromp af
Kørbitz og Hahn, »at det ikke var Meningen, at han skulde for
lade Kongens Tjeneste, men kun at han ikke nu skulde kom
mandere Flaaden paa Grund af de af ham selv oftere moverede
Diffikulteter, derimod skulde han fremdeles staa Kongen bi
med sine Raad og lade sig bruge ved forefaldende Okkasioner
og Lejligheder.« Kongen vilde ikke bøje sig for Tromp, Tromp
vilde ikke komme Kongen imøde, Følgen maatte blive, at Tromps
Ansøgning om Afsked blev modtagen.
Den 25. April mødte Tromp sidste Gang i Admiralitetet.
Det vil ikke være uden Interesse at høre to forskjellige
Udtalelser om denne Sag. M. Scheel skriver den 7. Maj til
Christian den Femte1):
»Om General Admiral Tromps Dessein at kvitere Eders
kongl. Majst. Tjeneste har Hans Churf. Durchl. været informeret,
førend jeg ham efter Eders kongl. Majst. allernaadigste Befa
ling af 30. April derom har kunnet underrette. Han gav at
forstaa, at han gjerne havde set, at han endnu denne Kam
pagne udi Danmark havde forbleven, og Hans Churf. Durchl.
var allerede saaledes til General Tromps Avantage indtagen, at
jeg ham med Umage har stillet tilfreds og overtalt, at Eders
kgl. Majest. Flaade ikke desmindre baade til Rygens Attacque
og Fjenden med al mulig Afbræk at gjøre skulde employeres.«
Den 14. Maj skriver M. Scheel: »Grev Tromps Afskeds
Aarsag og Maade har Hans Churf. Durchl. jeg efter allernaad.
Befaling vidtløftig berettet; men Hs. Churf. Durchl. har en saa
sær Confiance udi ham, at han sig uden Ophør derover be
klager.
Hans Ministri ere alle udi samme Sentiment, og
omendskjønt at de Intet tvivle, at jo uden ham Eders Kongl.
Majest. Flaade den svenske skal kunne imodstaa, saa formener
de dog, at han til Rygens Erobring er umistelig.«
) M. Scheels Indberetninger, i Geh. Arkivet; Brandenborg, Nr. 59

108
Saaledes lyder Dommen fra Brandenborg, som vilde bemægtige sig Rygen og ikke trode at kunne opnaa det, uden
at Tromp ledede Landgangen. Ganske anderledes lyder Dom
men fra Holland, som det vil ses- af folgende Brudstykke at* et
Brev fra Meyercrone til Kongen, dateret Haag, den 21. Maj
16781) :

J’ai prie l’occasion d’exposer à Son Altesse le contenu des
ordres de Votre Majesté au sujet de la conduite de Mr. le
Conte Tromp dont Elle s’est extrêmement étonnée, surtout de
son excuse de pouvoir entrer en mer sans la permission de
Son Altesse, en me protestant qu’ Elle n’y avait jamais songé,
mais pour le reste des demandes de Mr. le Conte Tromp, Son
Altesse m’a dit tout haut qu’elles ressemblaient fort à l’humeur
de cet Amiral et qu’il y avait agi à son ordinaire et en mate
lot. Elle ne pouvait l’empêcher de faire mention même à
table, et Mr. le Marquis de Grana et le Conte d’Osery et tout
le monde en jugea fort au désavantage du dit Tromp. 11 en
avait déjà donné avis à Son Altesse, mais au lieu de ces rai
sons il avait dit qu’il avait pris son congé puisque Votre Ma
jesté ne recevant ni des vaisseaux ni aucun secours de la part
de cet État, ne voulait plus se servir d’un Amiral Hollandais.
Il a fait débiter les mêmes raisons partout à la Haye
jusqu’ au Gazettier, qui les a publiées de même.
Mr. le Pensionaire à qui j’en ai fait part par son Frère le
Greffier, m’a fait répondre, qu’il ne s’en étonnait point, naedemael hy’t over al soo maeckte, c’était le terme, et il y en a
des membres des États qui m’ont dit qu’ils se sont étonné de
voir que Mr. le Conte Tromp réussissait à la Cour de Votre
Majesté, et qu’ils avaient toujours cru, que ce ne serait point
de durée avec l’humeur irrégulière de cet Amiral pour ne point
dire autre chose. Les faveurs des matelots qu’il a est sans
doute son fort, pour le reste son estime n’ a jamais égalé celle
où le feu de Reuter a été, et il a si peu d’amis ici, qu’ à son
retour il y trouvera moins son conte qu’il ne pense peut-être.
Et je puis dire en vérité, que la plupart des gens et des
États même ont jugé par les exemples des batailles que Votre Ma’) Meyercrones Indberetninger i Geh. Ark.
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jesté a si glorieusement gagnées par mer sans l’aide du dit
Conte Tromp, qu’elle était pourvue des amiraux qui avaient
bien plus de conduite que l’autre, la bravour et resolution
étanl la plus grande qualité de eet Amiral, laquelle est néanmoins personelle et commune au moindre soldat.«
Hen paa Sommeren forlod altsaa Tromp Kjøbenhavn og
rejste til sin Velynder, Kurfyrsten af Brandenborg, hvem han
traf i Wolgast. Han medvirkede ved Landgangen paa Bygen
i September Maaned, og de Jonge har naturligvis tillagt ham
Æren for at den faldt heldig ud, uden at nævne Niels og Jens
Juel, som ledede de danske Foretagender ved denne Lejlighed.
Tromp hlev hos Kurfyrsten en stor Del af Vinteren. I Diarium
Europæum fortælles (i December), at Kurfyrsten og Gemalinde
forærede Tromp rige Gaver, hvorover Mange højlig forundrede sig,
hele Tjenerskabet fra øverst til nederst fik Gaver. Greven var
indlogeret i et de smukkeste Huse paa Friederichs Werder,
han blev frit trakteret, og frit beværtet paa Hjemrejsen gjennem
Kurfyrstens Lande. I samme Skrift fortælles i Januar 1679 om
Tromps Afrejse til Holland. 1 Anledning af Landgangen paa
Rygen fik han til Foræring Kurfyrstens Portræt besat med
Diamanter, 6 Par isabellefarvede Heste, en Chaise og Patent
paa det principaleste Landgods, der blev ledigt. Ved Afskeden
i December fik han en Fløjels Hue med Diamanter, Grevinden
fik et Portræt med Diamanter, en Chaise og 4 Par isabelle
farvede Heste med sorte Manker. Hele Følget fik store Gaver,
Sølvfade og Bægere. Der blev givet Forspænd i Kurfyrstens
Lande. I Februar kom Tromp til Amsterdam; hans Følge be
stod af 36 Personer, 6 Karosser, 10 Rustvogne med Bagagen.
Hvorledes Niels Juel var til Sinds, da han i Sommeren
1678 var bleven den danske Flaades virkelige Øverstkomman
derende, vil kunne erfares af følgende Rapport til Christian
den Femte, som han og hans Broder Jens indsendte den 22.
Juni 16782):
Stormægtigste Konning
Allernaadigste Herre!
idag haver vi talt med en Skipper kommendes fra Calmar,
‘) Diarium Europaeum, Continuatio XXXVIII, S. 334, 418, 569.
Juels Rapporter i Geh. Ark., Marineministeriet, Indkomne Sager 1678.
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hans Beretning er denne: Fjenden ligger i Calmar-Sund, ialt
30 Sejl, der iblandt 19 gode Skibe, Resten smaat Fartøj.
4 haver de ude at krydse, der iblandt et godt Skib, de andre
smaa. Flaaden bestaar i 2 Eskadrer, lumpen Folk, skares Pro
viant, end ingen synderlig Sygdom blandt dem; de beretter
sig end vente 4 Skibe. Vi bliver daglig konfirmeret i vores
Mening, at omendskjønt de praler meget om de vil komme ud,
saa er det deres Tanker, at der vil de ligge og give os Jalousie, at hele Aaret skal vi intet kunne forrette, mens det tror
vi, at skal det Landet Rygens Dessein gaa for sig, saa holder
vi os bastant at forrette det uden nogen Henseen paa dem.
Kommer de imidlertid, saa slaas vi sammen, gjør de ikke, saa
forretter vi Desseinet. Vil Eders Majst. vi skal føre ProviantSkibene til Aahus, saa præsenterer vi os omtrent for dem, og
detaschere en Par smaa Fregatter til at convoyere ProviantSkibene til Aahus, kommer han ud, saa slaas vi med hannem,
hvis ikke saa fuldfører vi vores Dessein. Vil og Eders Majst.
vi skal gaa ind i Calmar Sundet, saa kand det og ske, mens
der i haver han den Avantage, han haver begge Landene, og
deraf vore Skibe som blev beskadiget havde besværlig Retræte,
til med er der inde adskillige blinde og da behøvede vi flere Bran
dere. Var og saa nær, at Eders Majest. havde Folk nok til at
gaa til Stockholm med, gjorde vi os, næst Guds Hjælp, ingen Be
tænkning at føre dem did; thi enten skulde han lide det
eller følge os, fuldte han os, som er apparent, mener vi altid,
efter Vejr og Vinds Beskaffenhed, at kunne salvere Folket
enten til Bornholm eller Gulland, mens vi slaas, og næst Guds
Bistand er han os ikke bestand. Det kan vi Eders Majestæt
forsikre, at aldrig) havde Eders Majestæts Forfædre bedre
Flaade, naar den er samlet, aldrig var der bedre Helbred, og
aldrig bedre Samdrægtighed, og hidindtil er ikke udkommanderet
en Krydser uden Admiralernes Videnskab. Vi mener for at
se om vi kan lokke hans Krydsere ned til os og faa noget af
deres smaa Fartøj fat, vi skikker og med dem en Galiot og
en os selv tilkommende Kaperskude, at lade Henrich Niemand
løbe dem i sigte og hos ham skal Havfruen være saa nær, at
han kan sekundere, Viktoria imellem Ertholm og Sandhammer,
Christiansand mellem Bornholm og Gosbeer. Naar vi nu paa
en Dags Tid have taget vores Vand her, saa vil vi løbe ned
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mod Landet Rygen, baade for at bringe dem der i Alarm, og
at se at faa draget til os de Skibe til Wismar, som efter 01 og
Soldater ere skikket, i lige for at faa til os vores Brændeved,
hvormed vi hel ilde forseet, hvilke formedelst denne kontinuerlig
Østenvind ej kan opkomme. Imidlertid forventer vi med Forlængsel
Eders Majest. allern. Ordre og Villie. Hvormed vi forblive etc.
Datum H. k. M. Orlogsskib
Chr. 5. d. 22. Juni 1678 til
Jens Juel. Niels Juel.
Ankers under Bornholm.
Naar det i denne Rapport fremhæves, »at der nu hersker
Samdrægtighed paa Flaaden«, saa kan man ikke frigjøre sig
for Tanken om, at Juelerne her sigte til Tromp og hele det
spændte, trykkende Forhold, som foraarsagedes ved hans Nær
værelse. —
Da Holland tog aktiv Del i Søkrigen, %har de Jonge været
nødsaget og ogsaa berettiget til at omtale, hvad den hollandske
Auxiliærflaade udrettede, men han havde handlet rigtigere i, blot
at holde sig dertil, uden at optage i sit Værk Fortællingen om
hvad den allierede Magt, Danmark, udførte med sin Flaade
alene. Hvad udrettede da den hollandske Auxiliærflaade? Den
gav den danske Flaade forøget Styrke baade ved Antallet af
Skibene og ved Antallet af et veløvet Mandskab og Officerer
ombord paa dem, og det har naturligvis været af stor Betyd
ning ligeoverfor Svenskerne. I Aaret 1675 forefaldt intet Slag
og ingen Landgang foretoges. I Aaret 1676 deltog Hollænderne
i Kanonaden den 26. Maj, som intet Resultat førte til, og i
Slaget ved Øland den l.Juni. I Aaret 1677 kom den forsilde
til at deltage i de toSlag den 1. Juni og 1. Juli, den erobrede
efter dette sidste Søslag de 3 svenske Skibe, som vare flygtede
ad Malmø til, og medvirkede senere ved Landgangene paa
Øland. I Aarene 1678 og 1679 var der ingen hollandsk Auxi
liærflaade i Østersøen. Det maa vist indrømmes, at det i
Virkeligheden har været meget Lidt, hvad der blev udrettet af
Hollænderne, og at det kunde være fortalt paa et Par Sider; thi
som forhen berørt, hvad den danske Flaade udrettede med sine
egne Skibe, ombord paa hvilke der vel var mange Officerer og
Matroser, som vare Hollændere, det kommer egenlig ikke den
hollandske Søkrigshistorie ved.
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Spørges der om Grundene til, at de Jonge har givet en saa
partisk Fremstilling af Begivenhederne, maa først den anføres,
at han kun har brugt hollandske Kilder. Han maa dog have kunnet
tænke sig, at der i Danmark findes Oplysninger om denne Sø
krig, som maaske ikke stemme med de Kilder, han benyttede,
og han burde have været saa forsigtig at bemærke, at han
ingen anden dansk Historiker kjender end Holberg, og følgelig
have været mere tilbageholden med at udtale strenge Meninger
og Domme. Indberetningerne fra den hollandske Resident i
Kjøbenhavn, Le Maire, Rapporterne fra de hollandske Admiraler,
Almonde, Evertsen, Bastiansen, handle fortrinsvis om den hol
landske Auxiliærflaade. Rapporterne fra Tromp indeholde meget
Lidt om de danske Officerer. Den 19. August 1677 skrev Tromp
en lang Rapport til Christian den Femte og til den hollandske
Regjering; han fortalte om Forsøgene paa at angribe de svenske
Skibe ved Calmar, han nævnede Hendrik Spån, Christian Bjelke,
Flores Carstensen, men først i et Postscriptum forekommer
Navnet Niels Juel i Anledning af Flaadens Proviantering. Naar
de Jonge kun har brugt en Kilde, som er saa partisk, maa
han selv blive partisk. Han har ikke kjendt den »Schreiben
aus der Dennemårckischen Flotta zwischen Calmar und Oeland
dero Verrichtung betreffend«, som findes i Diarium Europæum,
og er en Oversættelse af en udførlig Meddelelse om Begiven
hederne, der først var trykt i Daniel Paullis Extraordinære
maanedlige Relationer1); i dette Brev omtales baade Niels og
Jens Juøls Virksomhed. Rapporter fra Juel og Tromp fra 1676 ere
trykte i Nye danske Magazin, 1823, men dette Skrift har de Jonge
heller ikke kjendt. Det er en Hovedfejl hos enhver Historie
skriver, der behandler internationale Forhold, kun at benytte
Kilder fra en enkelt Side; men er han nødsaget til at gjøre
det, maa han være varsom med at dømme, og helst tilstaa, at
der er et stort Hul i hans fuldstændige Kjendskab til Forholdene.
En anden Grund til de Jonges Ensidighed er hans Be
gejstring for sit Fødeland og navnlig for dets Søkrigere. Som
Sømagt var Holland en af Europas Stormagter, ved Siden af
hvilken Danmark kun var et lille ubetydeligt Land. Hollands
1) Diarium Europæum, Continuatio XXXV, 1678, S. 136 — 40.
maanedl. Relationer, 1677 S. 592—97.
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Krigsflaade, dels Antal af Officerer og af Matroser var noget
anderledes Stort end Danmarks, dets Søkrige, dets Søslag vare
næsten kjæmpemæssige ved Siden af dem, som Danmark kunde
nævne. Naar man fortæller om det Storartede, som Ens Lands
mænd have udført, kan man bringes til at overse, hvad den
svagere Allierede har udrettet, hvor smukt det end er sket og af
hvor stor Betydning Udfaldet end har været. De Jonge kan
ikke frikjendes for at have gjort sig skyldig heri.
Hvad der meget maa have bidraget til at fremkalde den
urigtige Opfattelse af Forholdene, er den Omstændighed, at
Hollænderen Tromp blev kaldet ind for at kommandere den
danske Flaade. Politiske Hensyn have vel gjort det nødvendigt,
men det var dog en Ydmygelse for den danske Søetat, og det
maa tilgives noget, hvis en hollandsk Forfatter deraf finder
Anledning til at se ned paa de danske Admiraler. I Danmark
erindres Cornelis Tromp som den hovmodige, fordringsfulde,
raa, men dygtige Admiral; det er ikke noget helt smukt Minde,
som her bevares om ham. Niels Juel, som blev tilsidesat for
Tromp, har erhvervet sig en Plads blandt Danmarks mest frem
ragende Mænd. De Jonge selv har maattet indrømme, at han
var en udmærket og tapper Admiral, Niels Juels Samtid dømte
paa samme Maade. Det er maaske noget stærke Udtryk, som
Meyercrone brugte i et Brev, skrevet til Bierman fra Haag den
Juli 1677, kort efter Slaget i Kjøgebugt; en Hollænder vil
sagtens sige, at, da det er en dansk Mand, som har brugt
dem, maa de betragtes som partiske. Ligefuldt fortjene de at
anføres som et samtidigt Vidnesbyrd. Ordene ere disse: »On
admire ici la conduite de Mr. 1’ Admirai Juel et ose bien la
préférer à celle de tout autre Capitaine par mer, quelque fameux
qu’il puisse être.*

Dansko Samlinger.

Anden Række.
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Bilag 1.
Schoutbynacht Ph. van Almondes Rapport af 6. Juni 1676,
Hoogh Mögende Heeren,
Mijnheeren.
Op den 31n der verlede maendt was aen Ue Hoog Mö
gende mijn onderdanichste waermede Uc Hoog Mögende advysseerde dat met de Deensse vloot naer üytsteede ginck ten
eijnde de Deensse scheepen van victualy soudde werden versien,
de windl zynde oostelijck, wast vermis het een lager op de
Schoonsse cust is, niet geraedde om daer naer toe te zeijllen,
maer quamen onder Bornholm ten ancker Op den 2 deser bequamen contschap dat de Sweetsse vloot in zee was gecomen
en zieh aen de oostzydde van Bornholm bevondt, de windt
west noordt west gingen ten twee ueren onder zeijl met de
vloot om boven de noorthouck van Bornholm te laveren, doch
conde vermits de onbezeijldtheijdt van de Deensse scheepen
niet boven de houck comen. Op den 3 deser deden noch
ons devoir om op te laveren, ten eynde wast mogelyck om
boyen de windt van de viandt te comen; op den 4 saegen
smorgens met het opgaen van de son de viandt int noort
noordt ooste van ons, de windt noordt oost, den admiraelJeul
leydde het smorgens ten ses ueren om de zuydt, de Sweetse
vloot quam langshaem aff soo dat het doncker avondt was eer
bij ons quam, wij leydden doen met het hoofft om de noordt,
de windt oost. Op den 5 was den viandt met den dach te
louffwaert achter uyt van ons, en ingevalle de Deensse admiraellen hadden gelieven te wenden om de zuijdt soudden boven
de meeste van haer scheepen gezeyldt hebben, maer in plaes
van wenden off noch bij de windt over te zeijllen, soo zeylde
de admirael Jeul met de Deensse scheepen wel vier slreecken
van de windt, apparendt om de viandt geen bataelie te leveren,
hoewei anders met mijn hadde gesproocken, maer alsoo de
Sweetsse scheepen betör dan de Deensse zeylde, soo wast
onmogelijck sulcks verbij te gaen en van de vyandt aff te co
men, hebbende bij Jeul daechs te vooren seer goedde occasy
gehadt, in cas met de viandt in geen renconlre wilde comen,
tselve met een goedt vadtsoen verbij te gaen, en door gebreck
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van cenniss heeft alle de avantage soo wel van de windt als
het andere verwaerloost; omtrendt ses ueren dede Jeul zeijn
om naer de viandt te wenden zuijdt over, hadde doen met Ue
Hoog Mögende schepen de avanguarde, maer cost niet in de
viandt zeijllen, maer passeerde deselve onder cannonschoot van
sommige, deselve gepasseert zijnde, wende weder nae de viandt
en quam doen in haer vloot, passerende deselve van de vorste
tot de achterste binnen pistools schoot, maer de Deensse
scheepen in piaes van haer devoir te doen, hielden soo verre
van de viandt aff dat deselve qualyck onder canon schoot
quamen, exempt drie waeronder een vysadmirael genaemt
Bielke, en de andre twee waerren Nederlanss capiteynen die
haer dervoir wel deden; de viandt gepasseert weessende vondt
myn schip soodanich ontramponeert dat genootsaeckt was over
te gåen op Capt. van Zyl om de viandt weder het hoofft te
biedden, doch den admirael Rodensleen gynck met zyn esquadre draegende van de viandt aff, twelck van den admirael Jeul
wierde gevolght, waerdoor met de scheepen van Ue Hoogh Mö
gende niet bestandt was om de viandt alleen sonder de Deenen
te cunnen resisteren en thoofft te biedden (zynde albereyts
twee scheepen van Ue Hoog Mögende soo ontramponeert dat
die wadt van de viandt aff mosten bliven om (Je masten met
wangen stående te houdden, en andre marseyls en reen aen
te slåen en racken als het mijn en dat van Capt. van den
tleuvel) waerom myn dan genootdruckt vondt om de Deenen
te volgen, houddende mijn met de scheepen van Ue Hoog Mö
gende tuschen de Deensse scheepen en de viandt in ten eijnde
deselve niet soudde inbreke en eennige onbeseylde Deensse
scheepen ruwynneere.
De Sweeden sulcks remarquerende
volghde doen met cleyn zeyl tot ontrendt vier ueren, wanneer
deselve by de wind staecken, zynde doen voor Uistede, deselve
zyn ontrent vyff a sesendartich scheepen van oorlogh, waeronder
veel considerable en tien branders sterck geweest, waertegens
wij seventien scheepen en fregatten van de Deennen en twee
branders en van Ue Hoog Mögende negen scheepen en een
brander sterck zijn geweest; ick twijffel niet in gevailc ick
twintich scheepen van Ue Hoogh Mögende hadde gehadt en
geen eenne Dcen ofT wy soudde de Sweeden hebben geslaegen;
in dese rencontre die boven een goedt uer niet heeflt geduert
8*
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hebben de capiteinen van Ue Hoog Mögende haer wel gedraegen. Wy sullen de scheepen in zee sooveel mogelijck is
herstellen en de aen stuck geschootte masten laetten wangen
ten eynde als de heer Tromp met de resterende scheepen van
üe Hoog Mögende bij ons zal gecomen zijn de viandt met een
better fadtsoen aen te tasten; de schaedde die Ue Hoog Mö
gende scheepen hebben gekregen sulle Ue Hoog Mögende uit
de ingeslootte lyste kunnen zien; daer is van de Deennen, noch
van de Sweetsse scheepen geen geruwyneert, soo dat van dese
rencontre Ue Hoogh Mögende niet veel can schrijven.
Eyndige bevele mijn in Ue Hoogh Mögende goedde gratie,
Hoogh Mögende Heerren, Ue Hoog Mögende onderdanige
dienaer,
(geteekend)
Ph. van Almonde.
Int slanschip Delfft onder
Valster den 6n Junij 1676.
Rigsarkivet i Haag.

Bilag 2,
General-Admiral Henrik Horns Rapport om Slaget i Kjegebugt,
den 1. Juli 1871.

Stormechtigste Konungh
Allernådigste Herre.
Eders Kongl. Mayttz allernådigste ordres till underdånigst
föllie är jagh medh des ohrlogzflåtta sedan mitt förre underdånigste afsände breef widare avancerat till att sökia den flendtliga flåttan, och den samma att attaquera; den 29 passato
komme wij under Moen, hvarest jagh för contrarie windh skuld
mäste fälla anckar öster om landet, min brandwacht gaf inthet
longt der effter alarm teckn, och någre wäre frembste skepp
gofwe teckn att see så månge skepp, så man inthet annat
täncka kunde, än att fienden med sin heela flåtta till mig
avancerade. Derföre lät jagh lyffta anckar till att draga migh
söder om Möen, på det, att om fienden kommit hade, jagh då
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lofwen af honom hafva kunde, men sedan det sigh uthwijste,
att det var ett blindt alarm, satte jagh dher sammestedes för
anckar, och låg så ofver natten in tili den 30 Junij, då om
mårgonen ungefähr emefian 7 och 8 wände sigh wädret till wår
faveur, derföre jagh och uthan drogzmåhl gaf sein att lylfta
anckar och giorde segel till att avancera på fienden, hvilken
medh sin flåtta låg emellan Falsterboo och Stefwen. Wij komme
endtligen moth aftonen så när, att wij grant kunde ; ee flåttan
liggia för anckar, föruthan någre, som wore under segel, i
alles som wij räkna kunde till 28 segel starcke, men då wij
närmare komme, gingo dee alle till segels, och uthi een battalie order drogo sigh tillbakar, lijka som dhe wille om Stefwens udd in i Kögerwijk, och sedan dee dijt kommit hade, höllo
dhe sig der i bochten, dijt wij dem folgde i lijka order på dheres
wänstra sijda, och Snickade sigh så, att Amiral Wachtmeister
medh sin esquadron fick avanguarden, der på jagh folgde, och
Amiral Klerck på migh. Det warade så, in till seent på natten,
då oss den olyckan hände, att ett af wäre förnembste skepp
nembln Hieronymus råkade på grundh, hvilket förökte den
olyckan jagh des föruthan hade, det sigh tree gode skepp, så
som Carolus, Maria och Giötheborg, hvilke på åtskillige tijder
på brandwacht fram för flåttan uth commanderade wore, af oförsichtigheet sig så longt ifrån flåttan begifvit hade, att dhe
inthet mehr flåttan finna kunde, hvilket for migh een stoor afsaknadt war, doch tillät migh inthet den begier jagh hade min
nådigste Konungz ordres prompt och aveuglement att efterkomma, deres ankompst, den doch owiss war, att förwäntta,
och den gode och favorable winden till lyckelig expedition att
försumma, gick altså i den gode forhåppningh Eders Kongl.
Maytt een god och nyttigh tienst till att giöra i Jesu nampn
fort, doch med approbation af dhe andre Amiralerne och för
nembste officerare, hvilke inthet mindre än jagh begierige wore
Eders Kongl. Mayttz tienst att befordra, och såsom redo elfter
deliberation den resolution fattadt war fienden att angrijpa, och
all nödig order gifven, så wäll och till att äntra, der så lägenheet gofves, till hvilken ända jagh korth tillförende lät fördeela
på alle skeppen elfter proportion dee 600 knechterne, som till
Pommern destinerade ähre, det wärcket så mycket bättre att
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facilitera, uthan wijdare samtahl på fienden löös, och gick altså
combatten an den 1 Julij om mårgonen, och straxt dereffter
uthi begynnelsen då combatten påstodh, kom till dee Danske
bak om Kögerwijk een esquadron af 8*stn store skepp, som sigh
med dem conjungerade1), och warade slaget in till ungefähr klåckan
4 elfter middagen, fienden mötte oss med een stoor resolution,
och föruthan dett att dhe så när ved dheres hambner og egit
land för oss stoor avantage hade,* wore dhe oss med antahl
och styrckia af skepp een god deel öfverlägen2), som wij och i går
af någre Engelshe skeppare, de som äfven då combatten påstodh
sundet passerat hade, den elfterrättelse fingo, att dhe wore 28
store skepp, föruthan andra mindre. I warande combatt blefve
wäre skepp mycket redlöse skutne, dhe som än kunde hålla
lofven, wore formedelst Gudz nådige tillhielp, och wär högsta
flijt salverade, så redlöse som dhe och wore, men hwad som i
lää kom och på gründ, blef i sticket och fans inge medel
dem att hielpa, dij wij kunde inthet längre resistera, uthan
moste drage oss uthur combatten, hvilket skedde med så god
ordre sedan wij dhe redlöseste för uth hade, att ehuru fienden
med een stoor flåtta oss förfölgde in till Bornholm, han oss
icke den ringeste skada giöra kunde, allenast ett skepp Svenska
Leijonet bed af Capit. Coijet commenderat, begick een stoor
galenskap, hvilket han lährer hafva till att förswara, i det han
för uth war hoos dhe redlöse, och in salvo wänder han om och
går twert tillbakar, mig och Klercken förbij och gerad in i
fiendens flåtta, da han uthan någon synnerligh resistence lät
taga sigh bort, hvilket det största förtreet war att anse: Jagh
kan sä pertinent inthet fatta i pennan min relation om alt hwad
passerat är, som Eders Kongl, May1* uthan twifwel åstundar,
hafver derföre godt funnet öftersten Grefwe Gustaf Carlson och
*) Det er ikke godt at sige, hvilken Eskadre det er, som her sigtes til. 1
de danske Beretninger tales der ikke om, at der ved Slagets Begyndelse
kom Hjælp til den danske Flaade.
*) Den svenske Flaade betod af 25 Orlogsskibe, 11 Fregatter, 6 Brandere,
12 Bojerter eller Galioter; Kauonstyrken var 1804 Kanoner. Den danske
Flaade bestod af 19 Orlogsskibe, 6 Fregatter, 3 Brandere, 7 Galioter,
1 Jagt; Kanonstyrken var 1267 Kanoner Det var altsaa den svenske
Flaade, som var overlegen, ikke den danske, selv om der fra den
svenske drages Skibene Garolus, Maria og Gotheborg med tilsammen
148 Kanoner.
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Majoren Klerck till Eders Kongl. May'1 att afsända, aff hvilke
Eders Kongl. Maytt om alt accuratere och bätre berättelse
hafva kan, an sigh med pennan giöra läther. Det går mig
högt till hierta och sinne, att denne expedition inthet lyckel“
till min nådigste Konungz tienst aflupen är, och jagh ännu
lefwa måsle min nådigste Konung een sådan oangenämb raport
at giöra.
Amiral skeppet Victoria
vid anckrandet för norre udden
af Ölandh d. 4 Julij A° 1677.

P. S.
Den 3. huius komme wij tijligh om morgonen att fälla
anckar in för södre udden af Ölandh, då iag genom seign
strax lät fordra Ammiralerna till mig, medh dhem att deliberera,
hwadh man sig widare företaga skulle; hwarulhinnan fans en
temmelig swärheed, hwar man medh flåttan säker liggia kundhe,
och de redlösa skeppen reparera, emedan betänckeligt foil, at
bege oss till Dahlehambn, för än ifrån Eders Kongl. MayH
order ankomma skulle, wart alltså effter noga öffwerwägandhe,
enhälligen för gott funnet och beslutat at lembna én Eschvadron
aff dhen mindre rangen, som uthan difßcultet kan passera till
Calmarsundh och anckra inom Grimskiär aff 12 ä 13 stycker
under conduct aff Ammiral Wahcmästare, till att alltijdh uthsenda Crotzsare og förnimma hwad i Siön passerar, hwar uppå
och fienden reflectera måste, och icke alldeles säkert effter
ege[t] behagh hår omkring agera; medh dhe redhlöse och swåre
skeppen fans rådeligt att gå till Wästerwijck, hwilket intet är sä
längt ifrån hwarandra, att wij icke alltijdh kunne hafua corre
spondence, såsom och dher så nödigt funnes oss coniungera
kundhe. Jagh förmenar och, at der på orten eller nägden, lär
intet allenast finnes rådh till master och stänger, uthan och
beqwämligheet att kunna reparera dhe redhlösa skeppen. Jagh
lär i underdånigheet medh det första förnimma huruwijda
Eders Kongl. Maytfc dhenne wär författningh allernådigst agreerar,
och hwadh Eders Kongl. Maytt mig widare allernådigst behagar
att befalla, hwilket iag effter underdånigst plicht mig lär wetta
att effterrätta.
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P. S.
I går brachte mig brandwachten en Hållansk
skeppare om bordh, som sigh till Räffwel åhrnat hafuer, och i
samma tijdh som Combaten stodh Sundheft] passerat hafuer,
han widste att beråtta, att åffwen samma dag dhen Hållanske
flåttan i Sundhe ankommen war, doch twifladhe han om dhee
sig i Combaten och befunnit haffuer.
Rigsarkivet i Stockholm; Hovedrapportens Afskrift, Postscriptum Original.

Rettelse.
Side 40, Lin. 10—9 f. n , Fridericus Qvartus, læs. Fridericus Tertius.

Smaastykker.

1
Instruktion for Revisionen af Bogtrykker Joh. Lauerentzen«
Aviser, 1701.
Meddelt af C hr. Bruun.

Instruction, hvor efter Wii Friderich dend Fierde af Guds
Naade Konge til Danmarck og Norge etc., Allernaadigst ville,
at icke alleene Os Elskel. Severin Rasmussen etc. og Os
Elskel. Johan Bartram Ernst etc., som Wi allernaadigst haver
befalet at revidere alle de adviser, som Os Elskel. Johannes
Lauerentzen Voris Consistorial Assessor og Directeur over
voris Bogtrykeri, agter at lade trøke, førend de i trøk maa
udgaa, men end og at forne Johannes Lauerentzen, saaviit det
samme kand vedkomme, sig i samme deris forretninger, indtil Vi
anderledis derom tilsigendis vorder, allerunderdanigste skal rette.
1.

Skal Voris Directeur over Bogtrykeriet Johannes Laue
rentzen ei maa lade ved trykken publicere nogen slags nye
tidender, under hvad navn det og vere kunde, uden de ere
først af bem Severin Rasmussen og Johan Bartram Ernst, som
Voris Committerede, censurerede og approberede, til hvilken
ende forne Johannes Lauerentzen skal først tilsende dennem
hver gang et exemplar paa Skriv-papiir af hans forfærdigede
Aviser, efter at hånd det af alle vildelser udj Trykken har rettet,
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og naar de derefter af de Committerede ere til nøye reviderede,
haver de deris censur der paa at tegne og sig af hannem
under hans haand lade give en lige lydende gienpart saaleedis,
som det er til trykken censureret, og der foruden, naar det af
hannem derefter er tiltryckt, iligemaade et exemplar til sig at
tage til deris efterretning førend det publiceris.

2.
Hvad nu udj denne Censur eragtes for raadeligt at ude
lade, tilføye og anderledis omsette, derved skal det aldeeles
forblive, med mindre Voris Directeur over Bogtrykkeriet selv
derfor ville ansees, naar det hos Voris Store Canceller bliver
anmeldet.
3.
Fornemmeligen bør intet derudj at tilstædis, som holdis
for at kunde vere Os Vore Ministres eller andre høye Stands
Personer samt Voris Etat til præjuditz, eller som kunde foraarsage nogen synderlig eftertanke hos de fremmede, hvorfore
intet bør at meldis om Conferentzer, der holdis her med frem
mede Gesanter, ej heller, uden sær tilladelse, om een og an
den mouvement eller tilrystning til Lands og Vands, langt
mindre bør derudj uden voris allernaadigste befaling indføris
nogen Lista af voris Floede, Land-Militz eller over voris Artiglerie.

4.
Naar det hænder sig, at noget skal beskrivis, som ved
voris Hof eller hos vore fornemste Ministres og høje Stands
Personer sig haver tildraget, da skal saadanl være forfattet udj
en sømmelig Stiil, anstendig og lleputeriig.

5.
Ved fremmede Førsters og Gesandters imodtagelse, Ind
togs, Tractamenter og Audientzer skal alk til nøye observeris,
saaleedis som det passeret er, paa det i fremtiden intet deraf
kunde anføris voris Ceremoniel til præjuditz.
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6.

Af Adviserne skal udeladis alt hvis eragtis, at fremmede
Potentater og Kegieringer, og allermeest vore Frender, For
vanter, Naboer og Allierede eller almindeligen de ved voris
Hof residerende Gesandter, Abgesandter og fremmede Ministres
kunde have billigen Aarsag til at støde sig paa, og derved
offenderis, desligeste skal ej heller nogen Scoptisch, haanlig
eller nærgaaende Expressioner om nogen fremmed høj Stands
Person derudj tilstædis.
7.
Ellers maa om vore kundbare Allierede og Venner et og
andet anføris, som kunde vere dennem til nogen Ære og Fornøyelse, saa fremt af de fremmede indkommene Adviser kand
eragtis, at det sig saaledis dermed haver tildraget, naar kun
intet Choqvant meldis om dennem de haver med at giøre.

8.
I almindelighed skulle de Ny Tidender, som her prentes,
formeris af de Tryckte eller skrevne Adviser, som med Posten
ankommer, og det med allerforderligste, som muligt er, efter
Postens ankomst, og skulle deraf uddragis det fornemmeste,
curieuseste og remarqvabiiste, som derudj forefindis, hvilket da
uden sær vi Høflighed eller kiendelig partialitæt med brugelige
og sømmelige Expressioner skal indføris.
9.
Videre bør at udeluckis hvor ingen synderlig vished haves
om, og ej fleere end udj een Advis fremsettes, helst om det
skulle være nogen sær og magt paaliggende Tidende, Saa kand
og udeladis tidender, som intet betyder, som om Courerers
ankomster, idelige Geheime deliberationer paa fremmede stæder og sligt, hvor af intet nyt vides kand, iligemaade kand
forbigaaes Nouuellisternis raisonnements, eller andris discourser
over det som passerer; desligeste unyttige gisninger, om det
som formodentlig kunde skee, og haver mand kun at befatte
sig med det som refereris at skulle virkeligen sig have tildraget.
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10.
Naar noget andet i dets sted, som i saa maader er bleven
udelugt, skal igjen indføris og suppleris: da bør det ligeledis
først censureris og approberis.

11.

Paa det at hver Mand til videre allerunderdanigste efter
retning dis førre kunde betimeligen vide af vore allernaadigste
Forordninger, som tid efter anden udgaaer paa tryck, saa bør
derom meldis udj Adviserne strax næste Postdagen efter at de
ere publicerede.
12.

Til voris Søe Negotianters og andre interessenters efterret
ning skal extraheris udaf de fremmede Adviser, hvad derudj
meldis om de Skibe, som vore Undersaatter kiendeligen tilhører.
13.

For det øvrige skulle de saa kaldede Maanetlige Rela
tioner særligen indeholde det merkværdigste af alle foregaaende
Tidender, og saadant nyt, som fra Post til Post befindes, saaledis at continuere; og skulle almindeligen alle Adviser udj
saadan Character og Stil prentis, at de kunde begribe det
meeste Nyt som mueligt er.
14.

(Jdj de saa kaldede Advertisements maa hver Mand tilstedis at lade indføre hvad nogen ligger magt paa, at det
giøris vitterligt over alt, som om store Auctioner, om hvad
der kand være bortstiaalen, tabt eller andet sligt, naar det kun
er af nogen importance eller værdj.
15.
Skulle ellers for Tidernis Conjuncturer, eller og for nogen
stor Forandring udj Europa, voris nærmere allernaadigste or
dre behøvis, saa ville vj voris allernaadigste Villie ved voris Store
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Canceller efter vedbørlig anmeldelse derom tilkiende give.
Skrevet etc.
Uafn. d. 19. Martij A° 1701.
Instruktionsprotokol i Gehejmearkivet Ved et kongeligt Reskript af 15.
Januar 1719 befaledes Assessor Lauerentzen at lade de Aviser, som han
agtede at lade trykke, først revidere af Justitsraad Rasmussen, ved et konge
ligt Reskript af 29. Januar s. A. befaledes Assessor Ernst at komme Justits
raad Rasmussen til Hjælp ved Avisernes Revision.

2.
Et Rejsebrev fra Henrik Steffens til Thomas Bugge.
Meddelt af C hr. Bruun.

Jena d. 15. April 1799.
Velbaarne Hr. Justitsraad!
Allerede for længe siden havde jeg efterkommet den Pligt,
der bød mig at tilmelde Deres Velbaarenhed mit Opholdsted
og hvad jeg udrettede, hvis jeg havde vidst hvor mine Breve
kunde treffe Dem. Posselt algemeine Zeitung, som tilkiendegav
mig Deres Forsæt snart at forlade Paris, forhindrede mig fra
at sende et Brev didhen, og dog vidste jeg ikke, om De endnu
var ankommen i Kiøbenhavn. Af de sidste Tidender seer jeg
endeligen, at De er hiemkommen og iiler for at opfylde min Pligt.
Da jeg i Maymaaned 1798 havde forladt Kiøbenhavn reyste
jeg, efter et kort Ophold i Kiel til Harzbiergene. Denne saavel i oekonomisk som i geologisk Henseende saa mærkværdige
Biergstrækning havde jeg længe ønsket at bereyse. Jeg be
søgte her de mærkeligste Steder, befoer Gruberne ved Clausthal
og paa Rammelsberg og giorde mig bekiendt med Maskine
væsenet, Hyttevæsenet ved Goslar, Salinen ved Juliushalle o. s. v.
saa nøye, som Tiden tillod mig det. Jeg reyste derpaa til Jena
for at oppebie Efterretninger fra Kiøbenhavn og anvendte den
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Tid, i hvilken jeg maatte opholde mig her, til at undersøge
Egnen, giøre Bekiendtskab med de bekiendte Naturforskere, —
en Batsch og Gøttling, som ziire det herværende Universitet —
og besøge Naturalkabinetterne, Universitetets og det naturfor
skende Selskabs. Hr. Professor Batsch beærede mig med et
Diplom som corresponderende Medlem af ovenmeldte Selskab.
Ved mit Ophold her lærte jeg at kiende et Skrift (Hr. Hof og
Consistorialraad Heims geologische Beschreibung des Thyringerwaldgeburges), som sikkerligen er et4 af de fortrinligste, som, i
dette Fag, i vor Tid ere komne for Lyset. Men just den hidtil
usædvanlige Nøyagtighed, som saa fordeelagtig characteriseerer
dette Skrift, giør det nødvendigt at undersøge den Biergstrækning, han beskriver med Bogen i Haanden, hvis man ønsker at
forstaae den tilfulde. Jeg holdt det for min Pligt, at benytte
mig af denne Leilighed til at giøre betydelige Fremskridt i min
Videnskab. Virkelig forbereder han en Revolution i Geologien.
En væsentlig Grund, som befæstede min Beslutning at bereyse
Thyringerwaldgebilrge, var den mærkværdige Industrie, som
besiæler denne Egn. Jeg tilbragte en Maaned mellem Biergene,
lærte at kiende Heim’s rigtige, faste, stadige Blik og utroelige
Nøyagtighed, lærte al kiende den anorgiske Natur nøyere end
nogensinde. Paa denne Reyse befoer jeg Jerngruberne ved
Saalfeld og Staalgruberne ved Schmalkalden, Steenkulsgruberne
ved Cammerberg, Manebach og Kaltennordheim, giorde mig
bekiendt med Maskinevæsenet ved Ilmenau, med Gradeerhuusene
ved Schmalkalden, traf allevegne Hammermøller, Høyovne, Glas
fabriker — og forlod, efter en Maaneds Forløb, ugierne en
Egn, som var mig saa vigtig, saa interessant, saa lærerig.
Siden den Tid har jeg opholdt mig i Jena. Jeg har til
bragt Vinteren (for saavidt som en Sygdom, der i Begyndelsen
af dette Aar røvede mig henimod en Maaned, vilde tillade mig
det) med at ordne hvad jeg paa min Sommerreyse havde sam
let, med at udarbeyde endeel Afhandlinger til det naturforskende
Selskab, med at anstille nogle Forsøg. Jeg har besluttet al
giøre en Undersøgelse til en Hovedgienstand for mine Be
skæftigelser. De Fremskridt, som den animalske Chemie har
giordt i Frankrig og den raisonnerende Physiologie i Engeland
og Tydskland, maatte overbeviise os om, at disse Kundskaber
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kunde anvendes af andre end blot af Lægerne. Vi vide nu
tildeels hvad Ernæringen er og denne vor Kundskab maatte
kunde legge Grund til en Kunst at nære Mennesket, som
sikkert — kommer den til nogen Fuldkommenhed — maatte
have en større Indflydelse paa vor oekonomiske Forfatning, end
man ved første Øyekast formoder. At Mennesker vide, hvad
der tiener til deres Næring, derom er ingen Tvivl; men hvormeget ikke nærende, som dog ey heller befordrer Velsmagen,
altsaa overflødigt, de nyde, hvormeget virkelig nærende de
bortkaste, hvormeget, vel ikke nærende, men dog i andre Hen
seender brugeligt, de ubrugt henkaste, dette har man endnu
langt fra ikke nok taget i Overveyelse. Jeg har besluttet nøyagtigen at undersøge den nyere Chemie’s Indflydelse paa Kaagekunsten. De Undersøgelser jeg hidtil har havt Leilighed at
anstille, endskiønt de have nogle Chemikeres Biefald, vover jeg
ikke at tilskrive nogen betydelig Værd, og skal de nogensinde
erholde nogen betydelig Værd, saa maae de fortsættes og for
bedres i Chemiens egentlige Fødeland — Frankrig.
Jeg har under den i dette Fag saa berømte Professor
Schelling studeret Naturphilosophien og han har nyeligen ind
budet mig til at deeltage i en Journal for Naturphilosophien,
som han i næste Sommer agter at udgive. Med den af Læren
om Galvanismen saa fortiente Hr. Ritter har jeg anstillet endeel
galvaniske Forsøg. Hr. Boghandler Frommann har paataget sig
Forlaget af et Skrift, der skal indeholde en videnskabelig Over
sigt over de franske Naturforskeres nyeste Bestræbelser, som
jeg i Paris agter at udgive og hvilken Hr. Professor Schelling
og Ritter have lovet at berige med deres Ideer. Til Paaskemessen i Aaret 1800 udgiver jeg i ovenmeldte Boghandlers
Forlag nogle Ideer til Jordens Theorie.
Gierne, Hr. Justitsraad, vilde jeg melde Dem nogle viden
skabelige Nyeheder, dersom jeg ikke havde Grund til at for
mode, at De vidste de interessanteste physiske Nyeheder bedre
end jeg. I Fremtiden skal jeg imidlertid ikke undlade at til
melde Dem hvad jeg troer paa nogen Maade kan interessere Dem.
Jeg agter herfra at gaae til Freyberg, derpaa at giøre en
mineralogisk Reyse til det sydligere Tydskland og endelig at
gaae til Paris.
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Jeg skal
Velbaarenhed
Yndest.
Med den
hed henlever

aldrig forglemme hvormeget jeg skylder Deres
og ogsaa for Fremtiden stræbe at fortiene Deres
dybeste Agtelse og meest levende Taknemmeligjeg
Deres Velbaarenheds
ærbødigste Tiener
H. Steffens.

Det store kongl. Bibliothek, Ny kgl. Saml , Folio, Nr. 1301 f. Med dette
Brev kan sammenholdes hvad Steffens fortæller i «Was ich erlebte«, IV, S. 28 ff.
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Leonora Christina (Hlfeldt)s Selvbiografi.

Udgivet efter et Händskrift i det störe kgl. Bibliothek
af S. Birket Smith.

Allerede i Indledningen til min Udgave af Leonora Christinas
»Jammers-Minde« (S.XIII—XVI og 2 Udg. S. XII—XIV) har jeg i
Korthed henledet Opmærksomheden på det Arbejde, som her
for første Gang offenliggjøres, og da nogle af de Oplysninger,
jeg ved hin Lejlighed meddelte om Skriftet, ret passende synes
mig at kunne tjene som Udgangspunkt for, hvad jeg ellers har
at sige om det. tillader jeg mig at optrykke dem her. Efter
først at have fremhævet, hvorledes det er mere end 100 År
siden at et Skrift publiceredes, som udgiver sig selv for at
være en Selvbiografi af Leonora Christina, men som i Virke
ligheden må ansees for at være et af en nyere Forfatter sam
menjasket Makværk *), og efter at have udtalt min Forundring
over, at nogen har kunnet lade sig skuffe af dette Arbejde,
fortsætter jeg som følger:
»Fejltagelsen er så meget mere mærkelig, som man virke
lig en Tid lang vidste fuldkommen god Besked med den ægte
*) Overbevisningen herom er bleven, om muligt, endnu mere rodfæstet hos
mig, jo mere det efterhånden er lykkets mig at udfinde, fra hvilke
Kilder de enkelte Angivelser i hint Skrift have deres Udspring (jeg
har allerede tidligere betegnet Holberg’s Danmarks Riges Historie som
Forf.s Hovedkilde). Uægtheden bliver så meget mere iøjnefaldende der
ved, at Aftrykket hos Bang siges at være foretaget efter Leonora Chri
stinas egenhændige (danske) Original, noget jeg tidligere har over
set, idet jeg forstod Udgiverens tvungne Udtryk således, at det var ham
der havde oversat Stykket på dansk efter den franske Original, som
fandtes hos en af Leon. Chr.s Dattersønner, Major Bek. Herved ophæves
nemlig Muligheden af, at nogle af de utallige og grove Fejl kunne hid
røre fra Oversætteren, for ikke at tale om , at man får et nyt Vidnes
byrd mod Skriftets Authenti i Stilen, der — måske med Undtagelse af
selve Indledningen — ikke har nogen Lighed med Leon Chr s.
Danske Samlinger.

Anden Række.

1.

9
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Selvbiografi. Originalen til denne tilhørte i Begyndelsen af
forrige Århundrede den bekjendte lærde og Samler Christian
Reitzer og blev, kort efter at dennes udmærkede Bibliothek
var bleven solgt til Frederik IV., tilligemed et Par andre værdi
fulde Håndskrifter af samme Bibliothek beskrevet af Andreas
Hojer i hans Nova Litteraria Nr. 11. Det siges her blandt
andet, at Skriftet var på fransk og udarbejdet i Fængslet År
1673. Hvor Originalen nu er, eller om den overhovedet er til
mere, skal jeg ikke kunne sige. Det synes at have været
Reitzers Ønske, at den skulde bevares under de danske
Kongers personlige Værge, og måske er den gået tabt ved
Christiansborg Slots Brand 1794, da også det kongelige Håndbibliothek gik op i Luer. Men selv om så var, kunde vi dog
nogenlunde trøste os over Tabet derved, at der mellem det
store kongelige Bibliotheks Håndskrifter findes i det mindste
én Afskrift af den på fransk foruden flere Afskrifter af en noget
forkortet latinsk Oversættelse 1). Beskrivelsen i Nova Litteraria
er så tydelig, at der ikke kan være Tvivl om, at disse Hånd
skrifter repræsentere det samme Værk som Hojer kjendte2);
og at vi på den anden Side i dem virkelig besidde en fra
Leonora Christinas egen Hånd udgået Selvbiografi, fremgår,
foruden af mange andre Kriterier, også af en Sammenligning
med det her udgivne Skrift [o: »Jammers-Mindet«], og navnlig
da med den Del af det, som omhandler den første Tid af Op
holdet i Blåtårn. Ti der er på dette Punkt en sådan Over
ensstemmelse mellem hine Håndskrifter og »Jammers-Mindet«,
at det ikke blot i Hovedsagen er fuldkommen den samme
’) Den første findes i Ny kgl. Samling Nr. 2146, 4to. Afskrifterne af
den latinske Oversættelse findes, så vidt de ere mig bekjendte, i samme
Samling under Numrene 2141 b, 4; 2143, 4; 2144, 4 ; 2145, 4 (3 Exem
plarer); 2146 c, 4; desuden én i GI. kgl. Samling (Nr. 3107, 4).
De angive sig alle at være »ex ipsius (o: Leonora Christinas)autographo«,
men, som allerede antydet, må dette dog kun forståes således, at de ere
Kopier af en Oversættelse, som er gjort efter selve Originalen. Den
latinske Oversættelse af Selvbiografien finder man jævnlig benyttet af
flere af de ældre Forfattere, der have skrevet om Leonora Christina
(Bang, Paus, Schønau, Hofman o. a.), men dog næsten altid kun
jævnsides med den uægte Selvbiografi.
*) Efter en Påskrift på et Par af de nævnte Håndskrifter at dømme må
man endog antage, at det er Hojer selv, som har besørget den latinske
Oversættelse, der går igjen i de mange Afskrifter.
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Rækkefølge af Begivenheder, der skildres på begge Steder, men
hvor det i de nævnte Håndskrifter foreliggende Værk, der i det
hele er udarbejdet efter en langt mindre Målestok, hist og
her dvæler noget udførligere ved Enkeltheder, og især hvor
det indfører Personer talende, sker dette ikke sjeldent med
ganske de samme Ord som dem, »Jammers-Mindet« anvender«.
— Idet jeg endelig til Slutningen kommer ind på Spørgsmålet
om Værkets Bestemmelse, udtaler jeg som min Anskuelse, at
»Selvbiografien efter al Sandsynlighed er blevet til for at tjene
den yngre Sperling som Grundlag for hans Skildring af Leo
nora Christina i det af ham påtænkte Værk de feminis
e r u d i t i s«.
De Tilføjelser, jeg har at gjøre til ovenstående, ere af
forskjellig Art. For at begynde med det mere udvortes, skal
jeg-først bemærke, at jeg foruden den allerede nævnte Afskrift
af Selvbiografien (Ny kgl. Samling 2146, 4to) har fundet
endnu én Afskrift i det kongelige Bibliothek, nemlig Nr. 1971,
4to, i Thott’s Samling. Dette Fund er dog ikke af synderlig
Vigtighed.
Ti skjønt det Thott’ske Håndskrift, både hvad
Skrifttrækkene og den hele ydre Udstyrelse angår, ved første
Øjekast synes noget ældre end Håndskriftet i Ny kgl. Samling,
viser dog en nærmere Undersøgelse på det mest afgjørende, at
hint er en ligefrem Kopi af dette — oven i Kjøbet en ganske
mekanisk og rå Kopi — og således uden al selvstændigere
Betydning. Større Interesse har et Håndskrift, som tilhører
Grev Waldstein, og hvoraf nogle Brudstykker ere meddelte i
den for ikke længe siden udkomne, af Hr. Johannes Ziegler
besørgede tyske Oversættelse af »Jammers-Mindet« x). Ved
dette Håndskrift må jeg dvæle lidt længere. Efter Hr. Zieglers
Udsagn — jeg har ikke selv sét det2) — bærer det følgende
Påskrift: La Vie de Leonora Christina, Fille du Roy 6 et de
’) »Denkwürdigkeiten der Gräfin zu Schleswig-Holstein Leonora Christina ver
mählten Gräfin Ulfeldt aus ihrer Gefangenschaft im Blauen Thurm etc. Nach
der dänischen Original-Handschrift — herausgegeben von Johannes Zieg
ler. Wien. 1871».
’) Det er kommet frem længe efter, at min Udgave af »Jammers-Mindet«
var tilendebragt. Endnu i et Brev af 6/s 1870 skriver Grev Waldstein
til mig som Svar på gjentagne Forespørgsler fra min Side, at han hidtil
ikke havde fundet andre til den danske Historie henhørende Håndskrifter
end netop »J.-M.« selv.
9*
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Madame Christine Münch, Femme de Corfitz Uhlefeldt, écrite
d’Elle même et addressée au Professeur O. Sperling. Da dette
Håndskrift er bleven opbevaret i Leonora Christinas Familie,
måtte det ligge nær at antage, at det var, om ikke Originalen
selv, så dog en authentisk Kopi af det Skrift, jeg har betegnet
som hendes ægte Selvbiografi. At Hr. Ziegler selv er af denne
Mening, viser han derved, at han uden videre overfører mine
Ytringer om Selvbiografiens Bestemmelse på det Grev Waldstein tilhørende Håndskrift, idet han om dette siger: »Dr. Otto
Sperling der jüngere benutzte die Skizze vermuthlich zu dem
bezüglichen Artikel in einem Werke De Feminis Eruditis,
das er herauszugeben beabsichtigte«. Efter den Måde, hvorpå
Hr. Z. i det hele har taget min Udgave af »Jammers-Mindet«
til Indtægt1), kunde det heller ikke i nærværende Tilfælde
l) Gjennem hele Hr. Zieglers Arbejde går der en kjendelig Bestræbelse
efter at få Folk til at tro, at man i dette Arbejde mindre har at gjøre
med en almindelig Oversættelse end med en Art tysk Original-Udgave.
Herpå tyder allerede den skruede Titel (— — nach der dänischen
Original-Handschrift — — herausgegeben [på tysk!], der, som det
strax skal vises, oven i Kjøbet kun er halv sand; heraf kommer det, at Hr.
Z. ikke en eneste Gang har fundet Anledning til i Almindelighed at
omtale, at han har haft Nytte af min Udgave, og det uagtet han exploiterer denne på en Måde, som vistnok de fleste ville finde stridende
mod den slmpleste literære Sømmelighedsfølelse Man vil få en Fore
stilling herom, når man hører, at af de nogle og fyrretyve Anmærk
ninger, som meddele historiske Oplysninger til Oversættelsens Text, har
Hr. Z. taget dels Indholdet dels Ordlyden til over 30 hos mig, men kun
ved 12 af disse har han anført mig som Kilde, og idet han nu over
hovedet kun på disse Steder i hele Bogen nævner mit Navn, giver han
det altså Udseende af, at det er en forholdsvis ringe Brug, han har
gjort af mit Arbejde. Dette kan så meget mindre undskyldes, som hans
Benyttelse af min Bog strækker sig langt ud over Anmærkningerne,
nemlig både til Indledningen og — hvad der kunde synes endnu for
underligere — til selve Texten. Det forholder sig nemlig ingenlunde
ganske, som Hr. Z på Titelbladet siger, at hans Oversættelse er gjort efter
Originalhåndskriftet. At han har haft dette liggende ved Siden af
sig under Oversættelsen, tør vel ikke ligefrem nægtes. Men at Over
sættelsen, i det mindste meget væsenlig, er foretaget efter min Ud
gave af Texten, viser sig tydeligt derved, at på ethvert Sted, jeg har
efterset, hvor jeg i den første Udgave enten havde læst Håndskriftet
urigtigt eller suppleret Texten mindre heldigt, er det mine Læsehiåder
og ikke Håndskriftets Text, man finder i Oversættelsen (således bl. a.
Læsemåden Herre i Stedet for Hoere, 1 Udg. S. 92). Det har både
i denne og i andre Henseender været uheldigt for Hr. Z., at han åben-
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ventes, at han vilde omtale, at det er mig som først har påvist
den rette Sammenhæng med den ægte Selvbiografi, eller at det
bart kun har kjendt 1ste Udgave af mit Arbejde. Ligesom jeg kan give
Hr. Z. den Ros, at ingen grundigere end han har studéret denne 1ste
Udgave, således tør det antages, at ingen i den Grad som han vilde
have forstået at føre sig de Forbedringer, som 2den Udgave indeholder,
til Nytte. — Da jeg nu engang er kommen til at tale om den tyske
Oversættelse af »Jammers-Mindet«, benytter jeg Lejligheden til med det
samme at forklare et noget tvetydigt Udtryk i det Forord, hvormed
Grev Waldstein ledsager samme. Når nemlig Greven her, idet han taler
om den danske Udgave, siger, at den udkom »unter Mitwirkung und
Beihilfe des — Herrn Birket Smith«, da er det ingenlunde hans Mening
med dette Udtryk at ville tillægge sig selv nogensomhelst Andel i Værkets
literære Tilblivelse; men Sagen er, at han, i Følge en let forståelig
Mangel paa Kjendskab til denne Slags Forhold, betragter den ærede
Boghandel, der væsenlig har bekostet Værket, som dettes egenlige Ud
giver, medens derimod den literære ’Side af Sagen — den han i dette
Tilfælde så meget mindre formår at bedømme, som han ikke kan dansk
og derfor også kun har et aldeles rudimentært Kjendskab til dansk
Historie — i hans Øjne kun danner et Slags Appendix til den kommer
cielle. At jeg har Ret i denne min Opfattelse af hint Udtryk, fremgår,
foruden af mange andre Ting, også af nogle Ytringer i et Brev fra
Grev W. til mig, dateret Palota 27/n 1869, hvilke Ytringer jeg her til
lader mig at aftrykke, da de også i andre Henseender belyse Grevens
Forhold til den foreliggende Sag. Jeg må blot forudsende den Be
mærkning, at Brevet besvarer et fra mig, hvori jeg udtaler min For
undring over, at skjønt han allerede har fået 2den Udgave af mit Arbejde til
sendt, har jeg endnu ikke hørt, hvad han synes om 1ste Udgave. Gre
ven undskylder sig med, at et Brev må være gået fejl, men iøvrigt,
mener han, vilde man ikke kunne fortænke ham i, om han ikke følte
nogen overdreven stor Glæde ved Udgivelsen: »Setzen Sie [sich] doch
— — — in meine Lage. Ich setze den Fall, wir hätten im dem
Waldsteinischen Famil. Archive ein höchst interess. M. S. gefunden
über die Schlacht bey Cosel oder Heiligenhafen, und ich gäbe es
mit reichlichen historisch- biografischen Comentarien in czechischer
oder ungarischer Sprache heraus, und schi[ck]te der Bibliotheq in
Kjöbhv. exemplare davon. Ihre Freude hierüber wäre eine ziemlich
mässige. Ignoti nulla cupido. Ich verstehe nicht einmahl, was das
heiszt: »Anden Udgave« (supponire: Ute Auflage?) Ich bin ja nicht in
der Lage, da ich nicht ein*) Wort (trotz meiner 7 Sprachen) von alle
dqm verstehe, was Sie, geehrter Hr. Dr.! comentiert und geschrieben
haben, auch nur ein quantitatives Urtheil zu fällen Ich musz also,
Leider! der dänischen Nation und den H. Herausgebern**) die
Dankbarkeit für Alles jene überlassen, was ich nicht würdigen kann,
und Jenen zu Gute kömmt.«

♦) Således udhævet af Greven.

**) Udhævet af mig.
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han siger om dette Skrifts Bestemmelse kun er en fri Over
sættelse af mine Udtalelser i »»Jammers-Mindet«. Men jeg kan
dog ikke undlade at fremhæve, at det her vilde have lønnet sig
mere end almindelig godt, om han havde citeret min Bog, da
han derved havde undgået den Vanskjæbne at komme til at
omtale som noget ham bekjendt et Værk af Sperling, der
egenlig kun existerer i Indledningen til min Udgave af »Jam
mers-Mindet«; ti Sperlings Værk hedder: De feminis do c ti s,
og det er blot ved en øjeblikkelig Hukommelsesfejl, at jeg på
det nævnte Sted er kommen til at give det den Titel, som man
nu også finder hos Hr. Z. løvrigt befinder Hr. Z. sig også i
Vildfarelse, hvad Sagens Realitet angår. Ti det Arbejde,
hvoraf han har meddelt Prøver, er ikke Selvbiografien i dens
oprindelige Skikkelse, men kun et betydelig forkortet Uddrag
af den. Man ser dette allerede af de aftrykte Stykker, og efter
Hr. Z.s Ytringer må man antage, at de Partier af Skriftet, som
han ikke meddeler, ere forholdsvis endnu mere skitserede.
På den anden Side viser den rigtige Udfyldning af enkelte
Navne, som i Originalen enten have været rent udeladte eller
dog kun ufuldstændigt anførte, at den der har gjort hint Ud
drag har været vel underrettet, og det ligger da nærmest at
antage, at det hidrører fra et af Leonora Christinas Børn.
Skriftet får herved virkelig en vis Betydning som Middel til at
kontrollere Texten i Afskrifterne af den virkelige Selvbiografi,
en Betydning der dog, således som det for Øjeblikket fore
ligger, forringes noget derved, at Aftrykket hos Hr. Z. er så
fuldt af Fejl.
Selvbiografien er ligesom »Jammers-Mindet« en Frugt af
Leonora Christinas Fængselsliv.
Dog er hint Værk noget
ældre end dette. Medens nemlig »Jammers-Mindet« er be
gyndt 1674, er Selvbiografien efter dens egen Angivelse af
sluttet den 1ste Maj 1673. Der er ingen Grund til at tvivle
om Rigtigheden af denne Datering. At Selvbiografien må være
skreven efter Christian V.s Tronbestigelse, skjønnes allerede
deraf, at der først efter dette Tidspunkt indtrådte en sådan
Forbedring i Leonora Christinas Kår, at hun kan antages at
have fået dels Lyst dels Midler til at udføre et Arbejde som
det omhandlede, og desuden er der, skjønt Skildringen i det
væsenlige ikke overskrider den første Tid af Opholdet i Fængslet,
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dog i det mindste én Hentydning til en Begivenhed, som fandt
Sted omtrent 16701). På den anden Side må Selvbiografien
nødvendig være skreven, før »Jammers-Mindet« blev påbegyndt.
Man indser dette måske lettest ved et Øjeblik at forestille sig,
hvorledes Forholdet måtte være blevet under Forudsætning af
det modsatte. Udarbejdelsen af »J.-M.« udfylder nemlig fra
1674 af hele Resten af den Tid, Leonora Christina tilbragte
i Fængslet, ja da hun fik sin Frihed, var Værket endnu ikke
helt færdigt. Hvis nu Selvbiografien var skrevet, efterat »J.-M.«
var påbegyndt, vilde Leonora Christina altså på en Gang have
haft 2 Skrifter under Arbejde, som i det mindste for et en
kelt Afsnits Vedkommende behandlede ganske samme Æmne,
og det vilde da være utænkeligt andet, end at Fremstillingen af
alle vigtigere Kjendsgjerninger i hint Afsnit måtte blive væsen
lig den samme på begge Steder. Men dette er ingenlunde så
ganske Tilfældet. Ti skjønt der vistnok på mange Punkter finder
en slående Overensstemmelse Sted mellem de to Skrifter, en
Overensstemmelse, som endog ikke sjeldent strækker sig til
selve Ordene, lader der sig ved Siden heraf påvise adskillige
Uoverensstemmelser, og det selv hvor Talen er om Fakta af
mere indgribende Betydning. Det mest i Øjne faldende Exempel i så Henseende frembyde Beretningerne om de Forhør,
Leonora Christina underkastedes i Fængslet. Ti for ikke at
tale om mindre Uoverensstemmelser i disse Beretninger, an
gives endog selve Antallet af Forhørene afvigende, idet det
Forhør, der i »J.-M.« er det andet i Rækken, i Selvbiografien
opføres som 2 forskjellige Forhør, hvis Indhold så særskilt
specificeres. Hvor megen eller hvor liden Vægt man nu end
i andre Henseender kan være tilbøjelig til at lægge på denne
Uoverensstemmelse, må det i alle Tilfælde være klart for en
hver, at de Skrifter, hvori en sådan Uoverensstemmelse fore
kommer, ikke kunne være udarbejdede samtidigt, og da dog
Selvbiografien under alle Omstændigheder er skrevet i Fængslet,
må den, som jeg ovenfor sagde, nødvendig være bleven af
sluttet — og man kan med temmelig stor Sikkerhed tilføje:
afsendt til sin Adresse —, inden »J.-M.« blev påbegyndt.
x) Jeg sigter til, at Forf. omtaler, at hun er bleven af med Præsten Mag.
Buck; jfr. »J -M.« 2 Udg. S. 173.
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Fastsættelsen af det indbyrdes Tidsforhold mellem de to
Skrifter er for så vidt af ikke ringe Vigtighed for Bedømmelsen
af Skrifternes indre Værd, som det er åbenbart, at i alle Til
fælde, hvor Fremstillingerne afvige fra hinanden, må det rette
fortrinsvis søges i det Værk, som er udarbejdet sidst, det vil
altså sige i »Jammers-Mindet«. Hermed stemmer det da også
fortræffeligt, at »J.-M.«s vel ordnede, rolige og meget i Enkelt
heder gående Beretning i sig selv gjør Indtrykket af at være
Frugten af en lang og omhyggelig Overvejelse, medens derimod
Selvbiografien ved sin hele skitseagtige Fremstilling tydelig nok
tilkjendegiver sig som et temmelig flygtigt Hastværksarbejde, hvad
dens Forfatterinde da også udtrykkelig siger at den er. På
den anden Side må netop dette, at Selvbiografien åbenbart er
nedskrevet i Øjeblikkets lifærdighed, og før Forf. endnu overalt
havde fået ret Samling på sit Stof, betragtes som en så fyldestgjørende Undskyldning for de allerfleste af de indløbne Unøj
agtigheder, at det vilde være meget uretfærdigt at tillægge
disse enten i og for sig nogen synderlig Vægt eller endog
drage nogen Slutning fra dem til »J.-M.s« mindre Pålidelighed.
Det maa også på det bestemteste udhæves, at de Steder, hvor
Fejl i Fremstillingen kunne formodes at have indsneget sig, ere
forholdsvis meget få i Sammenligning med de overordenlig mange
Steder, hvor Fremstillingen må antages at være rigtig, fordi
den stemmer dels med »J.-M.«, dels med hvad vi af andre
Kilder vide. Og det turde ligeledes være værd at gjøre op
mærksom på, at der er Tilfælde, i hvilke Uoverensstemmelsen
mellem Selvbiografien og »J.-M.« ved første Øjekast ser større
ud, end den måske i Virkeligheden er. Når således i det
førstnævnte Skrifts Beretning om Forhørene flere Spørgsmål

l) Ikke engang den Klage, hun selv et Sted fører over, at hendes Hu
kommelse ikke er så god som før, bør man give umiddelbar Anven
delse på Fejlene i Selvbiografien.
Ti både i dette Skrift og
i det et År senere påbegyndte »J.-M.« er der tilstrækkelige Vid
nesbyrd om, al hendes Hukommelse, om den end ikke mere kunde
præstere sådanne Vidundere som i hendes Ungdom, dog endnu var
ualmindelig stærk, stærkere ganske vist end de allerflestes. Hvad der
mindst synes at have interesseret hende, og hvad hun derfor også
husker mindst godt, er — ret karakteristisk for hendes Kjøn — Talog Tidsbestemmelser, med hvad dertil hører.
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og Svar henføres under andre forhør end i »J.-M.«, er det
jo nok muligt, at heri nogen Sammenblanding har fundet
Sted fra Forf.s Side. Men på den anden Side må man ikke
overse, at ligesom alle Forhørene i det væsenlige gik ud på
et og det samme, således har der ganske vist været Spørgs
mål, som stadig ere komne igjen i hvert Forhør og stadig have
draget de samme Svar efter sig, og under disse Omstændig
heder reducerer den tilsyneladende Uoverensstemmelse sig
måske i mange Tilfælde til, at Forf. - der selvfølgelig over
alt må nøjes med at meddele et Udvalg af det passerede —
har forandret sit Skjøn om, under hvilket Forhør hine Spørgs
mål og Svar mest passende burde omtales. løvrigt er det ind
lysende, at Selvbiografiens Interesse for den overvejende Del
er knyttet til det Afsnit af Skildringen, som omhandler Forf.s
Liv før det Tidspunkt, da »J.-M.« optager Fortællingen. I
dette Afsnit har Skriftet adskilligt virkelig vakkert og læseværdigt,
og navnlig vil man her finde flere Begivenheder af Forf.s Ung
domsliv skildrede med friske og levende Farver. Men det
følger af Selvbiografiens hele skitseagtige Udførelse, at ikke
engang denne Del af Skriftet enten fra Indholdets eller fra
Formens Side tåler nogen egenlig Jævnførelse med »J.-M.«,
og heller ikke kan man i det hele sige, at den yder noget
væsenlig nyt Bidrag til Belysningen af Forf.s Personlighed og
Karakter.
Angående dette sidste Punkt benytter jeg Lejligheden til
at gjøre et Par korte Bemærkninger, idet jeg har Grund til at
tro, at mine tidligere Udtalelser om Leonora Christinas Karak
ter1), navnlig som den træder os i Møde i »J.-M.«, ikke af
alle ere bievne opfattede, ganske som jeg har ment dem.
Skjønt der efter min Anskuelse ikke kan være ringeste Tvivl
om Leonora Christinas Uskyldighed med Hensyn til den Sag,
som bevirkede hendes Fængsling 2), og skjønt hendes Fangen*) I Indledningen til min Udgave af »J -M.«
2) Et i disse Samlinger (6 Bd. S. 227—30) af Hr. J. Fridericia med
delt Brev fra Leonora Christina, hvori hun i April 1663 lader nogle
Ytringer falde om Muligheden af, at hendes Skjæbne endnu kan tage
en gunstigere Vending, kan så meget mindre bringe mig til at forandre
min Anskuelse i dette Punkt, som Brevet allerede var mig bekjendt, da
jeg udgav »J.-M.« I Virkeligheden ligger det nærmest at antage, efter
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skab for så vidt gjerne kan betragtes som et Martyrium, er
det dog meget langt fra, at jeg i hende ser en Helgeninde i
den Forstand, at hendes Handlinger altid skulde have været
uden Dadel, eller at hendes Karakter skulde være ganske uden
Lyde. Man måtte i Sandhed kjende såre lidt til hendes Hi*
storie for at være uvidende om, at hun i begge Henseender
havde sin fulde Andel i den almindelige menneskelige Skrøbe
lighed, og hvad særlig de svagere Punkter i hendes Karakter
angår, vil det vistnok kun være få, som ikke endog oftere have
haft Lejlighed til at lægge Mærke til hendes Sinds Heftighed,
hendes vidtdrevne Selvfølelse og hendes U tilbøjelighed til at
glemme lidte Krænkelser. Fængselslivet gjorde imidlertid en
ikke ringe Forandring heri. Hendes Sjæl lutredes i Lidelsen,
og hine hendes Naturs mindre rene Rørelser, som dog selv i
hendes Velmagts Dage altid trådte i Baggrunden for hendes
Ånds og Hjertes mange udmærkede og ophøjede Egenskaber,
tabe i Fangenskabet under Gudhengivelsens og Resignationens
Påvirkning stedse mere og mere i Styrke og ere overhovedet
der kun så meget synlige, som det netop er nødvendigt, for at
den fangnes Person kan gjøre et på alle Punkter vederhæftigt
Indtryk af fuld, levende Menneskelighed. I den samlede Virk
ning af det Billede, som »J.-M.« giver os af Leonora Christina,
gribe de ikke forstyrrende ind, og dette Billede forekommer
mig derfor endnu som før »så stort, så skjønt og ædelt, at
selv de højeste Forventninger i denne Henseende ikke blive
skuffede«.
Hvad Selvbiografiens Bestemmelse angår, er det allerede
udtalt i Indledningen til min Udgave af »J.-M.« og gjentaget

den Sammenhæng hvori hine Ytringer stå, at der ved dem mindre
sigtes til en bestemt Plan end til et uberegneligt Omslag af Lykken.
Det samme gjælder om de bagefter følgende Udtalelser om den Hævn,
Leon. Chr. ønsker over sine Fjender. Hvis hun havde Udsigt til at få
denne Hævn i den nærmeste Fremtid, således som hun måtte tro, hvis
hun kjendte de brandenburgske Forhandlinger, vilde hun ganske vist
ikke sige, som hun gjør, at når hun blot var vis på, at Sønnen Leo
engang vilde hævne hende, vilde hun dø med et «content Hjerte«, når
det skulde være. Det hele synes kun atvære et almindeligt Udbrud af en
bitter og tungsindig Stemning, hvad hun også selv antyder: «huor før
mig min mélancolie nu paa den snack? ieg er icke vdi goed humeur
i dag.«
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på de foregående Blade, at Skriftet utvivlsomt er udarbejdet
for den yngre Sperlings Skyld, og særlig for at tjene ham til
Grundlag for den Skildring af Leonora Christina, som han
agtede at give i det af ham påtænkte Værk om lærde Kvinder.
Der er Vidnesbyrd nok, som tale til Gunst for denne Antagelse.
Efter hvad vi kjende til Leonora Christinas Forhold, kan man
dristigt påstå, at med Undtagelse af hendes egne Børn var der
intet Menneske udenfor Fængslet, der i den Grad som Sper
ling havde hendes fulde Fortrolighed, og medens der ellers ikke
lader sig tænke nogen eneste, hvem hun kunde have Lyst til
at betro en sammenhængende Fremstilling om hendes Livs
Hændelser, stiller Sagen sig anderledes lige over for en Mand,
der ikke blot var Søn af en af den Ulfeldtske Families mest
trofaste Venner, men som selv havde benyttet Lejligheden, så
såre den tilbød sig, til at sætte sig i Forbindelse med hende,
og ganske vist allerede da Skriftet blev til havde ydet hende
væsenlige Tjenester1). Som mere positive Vidnesbyrd kan
anføres, først, at Leonora Christina i Slutningen af Selvbiogra
fien siger om Adressaten, at han er »sur son départ«; dernæst,
at hun, idet hun taler om Fangenskabet på Bornholm, gjør
opmærksom på, at der er en Mand i Hamborg, der kan for
tælle Adressaten de nærmere Omstændigheder2). Begge Ytringer
vise nemlig umiddelbart hen til Sperling, hvis egenlige Hjem
Hamborg nærmest må siges at have været, men som i nogle
År havde været borte derfra og netop først i 1673* — det År,
da Selvbiografien blev skrevet — vendte tilbage til Holsten for
det følgende År igjen at tage fast Bopæl i Hamborg3). En Om
stændighed endelig, som i og for sig næsten er afgjørende
') Jvfr. bl. a. disse Samlinger 5 Bd. S. 215—16. Det Brev fra Leonora Chri
stina, som jeg der omtaler, og som både i andre Henseender er inter
essant og tillige giver et Indblik i den Måde, hvorpå hun og Sperling
hjalp hinanden med deres literære Arbejder, vil findes aftrykt blandt de
nedenfor følgende Tillæg til Selvbiografien.
2) En lignende Ytring forekommer iøvrigt kort i Forvejen, idet hun siger
om Processen i Malmø, at Adressaten kan få det nærmere om den at
vide af »Kjeld«, det vil sige den Ulfeldtske Families gamle Tjener
Kjeld Friis, som netop havde taget Bopæl i Hamborg.
*) Se Moller: Cimbria literata T. 2 pag. 849. De fleste biografiske Efter
retninger hos Moller hidrøre fra Sperlings egne Meddelelser.
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med Hensyn til det foreliggende Spørgsmål, er at Forf. af
Selvbiografien stadig, når hun taler om den ældre Sperling,
bruger Udtrykket: notre vieillard; ti et sådant Udtryk bliver
fra hendes Side kun forklarligt, når hun henvender sig med sit
Skrift til et af den pågjældendes Børn. Hvad angår min Me
ning om Selvbiografiens mere specielle Øjemed: at bruges til
Sperlings Værk om lærde Kvinder, ligger det nær at antage,
at Sperling, så snart han havde fattet Planen til at udarbejde
et sådant Værk, først og fremmest måtte gjøre sig Umage for
at få en autobiografisk Skildring af den navnkundige Kvinde,
med hvem han stod i så nær Berøring, og hermed stemmer
det da, at det både i Begyndelsen og Slutningen af Skriftet
ligefrem siges, at det er blevet til på Adressatens Anmodning1).
Fremforalt må det dog nævnes, at man i de Samlinger til det
omtalte Værk af Sperling, som bevares på det kgl. Bibliothek
(GI. kgl. Samling. 2110 a-b, 4to), på flere Steder virkelig
finder Selvbiografien stærkt benyttet, om end, som rimeligt er,
ved Siden af andre Kilder. — Et i alt må de i det foregående
fremsatte Grunde vistnok ansees for fuldkommen tilstrækkelige
til at godtgjøre, at min Anskuelse om, for hvem og i hvad
Hensigt Selvbiografien er udarbejdet, er den rigtige, og der
var således slet ingen nødvendig Brug for det nye Vidnesbyrd,
som indeholdes i, at det i Påskriften på det hos Grev Waldstein fundne Uddrag af Selvbiografien (se ovfr. S. 131) ud
trykkelig siges, at den var »addressée au Professeur O. Sper
ling« 2).
Efter hvad der i det foregående er sagt om de to Hånd
skrifter, der ere os levnede af Selvbiografien, vil man indse,
at det er Nr. 2146, 4to, i Ny kgl. Samling, som har måttet

*) Det er iøvrigt næppe ganske tilfældigt, at også den ældre Sperlings,
ligeledes i Blåtårn udarbejdede og for Sønnen bestemte Selvbiografi
(Origin. i GI. kgl. Samling, Nr. 3094, 4to) blev sluttet netop samme År som
Leonora Christinas Skrift: se Suhm: Nye Samlinger 3 Bd. S. 197 og
241 Den yngre Sperling har rimeligvis udtalt et Ønske om, at begge
Skrifter måtte være færdige ved hans Hjemkomst fra hans lange Rejse.
9) Der kan i denne Sammenhæng også mindes om, hvad jeg tidligere har
gjort opmærksom på, at det originale Håndskrift til Selvbiografien må
antages at have været blandt Sperlings literære Efterladenskaber, se
Danske Saml 5 Bd. S. 216.
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lægges til Grund for Aftrykket. Dette Håndskrift, der vist
nok tilhører forrige Århundredes første Halvdel, synes i det
hele at gjengive Originalen med temmelig Troskab, og skjønt
det vel kan have Fejl, som tilhøre det selv, kan man dog
nogenlunde sikkert sige, efter hvad man andensteds fra kjender
til Forf.s fransk, at den overvejende Mængde af de mere eller
mindre grove Forsyndelser mod fransk Sprogbrug, som hint
Håndskrift fremviser, hidrøre fra Forf. selv1), linder disse
Omstændigheder vil man finde det naturligt, at jeg aftrykker
Håndskriftet bogstavret og med alle dets Fejl, kun med Und
tagelse af de aldeles utvivlsomme Skrivfejl, som jeg i Reglen
nøjes med at optegne i Anmærkningerne, medens jeg i Texten
selv indsætter de rigtige Udtryk. Interpunktionen og Accentua
tionstegnene har jeg selv tilsat, og i Brugen af de store og
små Begyndelsesbogstaver har jeg fulgt Nutidens Regler. Med
Hensyn til de vedføjede historiske Oplysninger må jeg ud
trykkelig bemærke, at jeg ved dem væsenlig kun har til Hen
sigt at oplyse Forfatterindens egen personlige Historie, og at
jeg kun ganske undtagelsesvis også henviser til Kilder, der
give Underretning om hendes Mands politiske Færd, nemlig
når disse Kilder tillige på en eller anden Måde bidrage til at
fuldstændiggjøre Billedet af Leonora Christina selv eller til at
kontrollere hendes Fremstilling. Men ikke nok hermed, er der
et helt Afsnit af Texten, som jeg så godt som slet ikke
medgiver nogen historisk Kommentar, det nemlig, som be
handler Begivenheder, der allerede ere udførligere omtalte og
derfor allerede tildels kommenterede i »Jammers-Mindet«. For
dette Afsnits Vedkommende ville derimod de vigtigere — men
også kun de vigtigere — Uoverensstemmelser mellem Selvbio
grafiens og »J.-M.«s Fremstilling blive udhævede. — Nogle en
kelte Breve og historiske Aktstykker, som ere for store lil at

l) For ikke at tale om de mere almindelige Fejl mod Formlære og Syn•tax, er SelvLiografiens fransk fuldt af de mærkeligste Danismer, så at
man på ikke få Steder næsten er ude af Stand til at forstå Meningen,
når man ikke er så heldig at udfinde, hvilket dansk Udtryk der skal
søges bag den franske Forklædning. Også Periodebygningen er ikke
sjeldent væsenlig dansk og så særlig ejendommelig for Leonora Chri
stina, at den i og for sig vilde være tilstrækkelig til at bevise, at Selv
biografien er skrevet af •Jammers-Mindets« Forfatterinde.
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optages i Anmærkningerne, ville blive aftrykte til allersidst
som Tillæg.

1673.
Monsieur.
Pour satisfaire à votre curiosité, je vous ferai un petit
récit de la vie de celle qve (!) vous désirez sçavoir. Elle est
née à Friderichsbourg l’an 1621, T llme de Juin1). Qvand
elle avoit 6 semaines, sa grand’ mère la menoit avec soi à
Dalum2), où elle demeuroit jusqves à l’àge de 4 ans3), ayant
là pour premier maître d’école Mr. Envolt, depuis prêtre à
Roeskild4). Environ qvelqves six mois après son retour à la
Leonora Christina er, i Følge Christian IV.s egne Optegnelser, født den
8de Juli (gi. Stil); se Schlegel: Saml. z. dån. Geschichte 2 Bd. 1,
61; Ny er up: Chr. IV.s Dagbøger S. XII; Danske Samlinger 5 Bd.
S. 58.
Også i »Jammers-Mindet« angiver hun den Ilte Juni som sin
Fødselsdag.
Det nærmere herom i »J.-M.« 2 Udg. S. 13—14; jvfr.
S. 18.
*) Fru Ellen Marsvin havde været forlenet med Dalum Kloster siden April
1620; se Secher: Danske Herregårde 15 Bd., Christiansdal. På Dalum
opdroges også flere af Chr. IV.s andre Børn med Fru Kirsten Munk i
deres yngre År.
8) Efter det følgende at dømme, må hun have været mere end 4 År, da
hun forlod Dalum; snarest vistnok en 5—6 År.
4) I det i den tyske Oversættelse af »Jammers-Mindet« aftrykte Uddrag
af Selvbiografien er Navnet skrevet helt ud: Envold Randulff.
Denne Mand, som er født i Haderslev l6/t 1597 (han skrives i Alm.
Enevold Nielsen eller Nissen) og død som Præst i Roskilde 8O/4 1666, blev
1619 antaget til Informator for Hertug Fredrik; 23/7 1627 blev han
kaldet til Sognepræst ved Domkirken i Roskilde; se især Giessing:
Jubel-Lærere 1 D. S. 360—65 (efter S. 365 blive flere af de biogra
fiske Efterretninger om denne Mand i Marmora Danica, Moller’s
Cimbria literata o. a. St. at rette). Når det hedder hos Giessing, r.t
han beklædte sin Stilling hos Hertug Fredrik lige til 1627, er dette dog
allerede for så vidt urigtigt, som han åbenbart ikke fulgte med Hertugen
til Sorø Akademi, hvor Rentemestrenes Regnskaber (i RentekammerArkivet) for 1624 flg. kun nævne Hans (ell. Johan) Borchardtsen som
Hertug Fredriks Præceptor (jvfr. også Tauber: Sorøe Academies For
fatning S. 48). Men dertil kommer, at det virkelig lader sig bevjse, at
han, som Leonora Christina siger, har været hendes Lærer på Dalum.
Ti i Rentemestr. Regnskab fra Philippi-Jacobi Dag 1627 til 1ste
Septbr s. Å. er anført, at der er givet Mester Enevold Nielsen som
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cour, son père l’envoya en Hollande auprès sa cousine, une
duchesse de Brunswig, *qvi étoit mariée avec le comte Ernst de
Nassaw et demeuroit à Lewarden1). Sa soeur Sophia, qvi
avoit deux ans et demi plus qv’elle, et son frère, qvi avoit un
an moins, y étoient arrivés chez la dite duchesse qvasi un an
auparevant2). fl ne faut pas qve j’oublie les premières traverses
de la fortune au commencement de sa sortie» Elle alloit par
mer avec un des vaisseaux de gverre du roy; ayant été deux
jours et une nuit en mer, il se leva vers minuit une tempête
si furieuse qve tous avoient perdu l’espérance d’échapper.
Son précepteur, qvi la conduisoit, Wichmann Hassebart (qvi
devint après évêqve deFyn?)), la vint éveiller et la prendre entre
Præceptor for Kgl. Majestæts Børn (hvorved altid forståes Kongens
Børn med Kirsten Munk) i Besolding for 15de Oktober 1626—15de
April 1627 100 enkende Rdlr., og derefter for 15de April—15de August
1627 66 Rdlr. 66Sk. — 1 Sammenhæng hermed kan anføres, at der i Rentem.
Regnsk. for 162S—29 nævnes en Mester Georgius Hahn, som var
antaget til at være kgl. Majsts. Børns Præceptor 81/a 1627, men igjen
blev forløvet af Tjenesten ai/s 1628. Hans Afskedigelse hænger måske
sammen med, at Frøken Elisabeth Augusta ganske kort efter blev
sendt over til Dronningen af Sverig, se Molbech: Chr. IV.s Breve
1 D. S. 351—52. — Nogle spredte Efterretninger, vedkommende de
kongelige Børns Opdragelse på Dalum (indtil 1627) haves hos Mol
bech a. St. S. 136, 218—19, 252; Nyerup: Chr. IV.s Dagbøger S.
127, o. fl. St.
*) Hun hed Sophie Hedvig og var en Datter af Hertug Henrik Julius
af Brunsvig-Wolfenbüttel og Chr. IV.s Søster Elisabeth. Hendes Mand,
Grev Ernst Casimir af Nassau-Dietz, var Statholder i Friesland
2) Sophie Elisabeth var født Natten mellem den 19de og 20de Sep
tember 1619, Valdemar Christian den 26deJuli 1622; se Nyerup:
Chr. IV.s Dagbøger S. XII; Danske Saml. 5 Bd. S 58.
Med Hen
syn til Tiden, da Børnene kom til Holland, kan mærkes, at Leonora
Christina, der — som hun også selv siger — kom ikke lidet senere
end de andre, allerede har været der i Begyndelsen af 1628. Ti i et
Brev fra Sophie Hedvig til Chr IV. (Geh.-Ark., en Pakke uregistrerede
Breve ang. Kongehuset), som er dateret »Gronien (!) den 3 February Ao.
1628 alten stil«, omtaler Fyrstinden de 3 Børn (»Prinsen« og de 2 Døtre)
som værende hos hende. Jvfr. også Slanges Chr. IV., durch Schlegel,
3 Buch S 346—47; Molbech: Chr. IV s Breve 1 Bd., S. 290—91.
•) I det franske Uddrag af Selvbiografien (delvis trykt i den tyske Over
sættelse af »J.-M •) står rigtigt: Viborg. Derimod har den forkortede
latinske Oversættelse (se ovenfor S. 130; jeg citerer her og i dc^ følgende
efter etaf Explr. i Nr. 2145, 4to, Ny kgl. Samling) ligesom vor Text: Fyn. —
Wichmann Hasebard var født i Kbhvn. omtrent 1601 og blev 1626
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ses bras, disant avec des larmes qv’eux deux mouroient en
semble (car il l’aimoit tendrement); il lui parloit du danger:
qve Dieu étoit irrité, et qve tous seroient noy-ez. Elle le
caressoit, le traittant de père (comme elle fit ordinairement),
le prioit de ne s’affliger: elle étoit asseurée qve Dieu n’étoit
pas fâché, qv’il verroit qv’ils ne se noyeroient pas, luy priant
diverses fois de la croire. Wichman versoit des larmes de
cette bonne simplicité et prioit Dieu de sauver le reste pour
l’amour d’elle et pour l’espoir qv’elle, innocente, avoit en luy.
Dieu luy exauça, et, après avoir perdu les deux plus grands
masts, ils entrèrent à l’aube du jour dans le havre de Fleckeree,
où ils firent un séjour de 6 semaines. Étant en ordre de re
tourner en mer, ils poursvivoient leur route et arrivèrent au

Rektor ved Herlufsholm Skole; han døde % 1642 som Biskop i Viborg;
se Bloch: Fyenske Geistlighed 1 Bd. S. 825—27; Melchior: Efter
retn om Herlufsholm S. 164. På Grund af Leonora Christinas omstæn
delige Beretning om, hvorledes han fulgte med hende til Holland, må
det naturligvis betragtes som sikkert, at han virkelig har gjort det, og
når derfor den Revers, som han underskrev i Anledning af sin Udnæv
nelse til Informator for de 3 kongelige Børn, er dateret »Kiøbenhaffnn
denn 8 May Ao. 162^«, må man antage, at den er udfærdiget ikke
ganske kort Tid efter hans virkelige Overtagelse af Bestillingen — hvad
der var meget almindeligt —, og at den er sendt over til ham til Un
derskrift. En Kopi af Reversen er indført i Sjællandske Registre
(ikke Sjæll. Tegneiser, som Schlegel har 1 sin Oversætt. af Slange,
3Buch S. 347, og Molbech i Chr. IV.s Breve 1 Bd S. 291; den sidste
angiver også Året urigtigt som 1627), og Hasebard siger heri, at efter
som Kongen har »thilbetroet« ham at være Grev Valdemars og de unge
Frøkeners Informator, »Saa loffuer och thilsiger leg her med att Ville
opdrage Velbete Graff Voldemar vdi Gudz fryctt och hannom Vdj bogelige Kunster informere, Di Vnge Frøckener Vdj børnelerdommenn
instituere och thill schriffuen och lesenn hollde och dennom samptlig
hollde thill den Religion, som Vdj disse Riger och Lande Vdj Suang
er« o. s v. — Allerede den 28de April 1628 havde han iøvrigt fået
Exspektancebrev på et Kannikedom ved Roskilde Domkirke (Sjæll. Re
gistre). Efter Hjemkomsten fra Holland vedblev han at være Grev
Valdemars Informator (som det sees af Rentemestr Regnskaber), og han
fulgte ligeledes i denne Egenskab med til Sorø Akademi, hvor Grev V.
undervistes i nogle År (Greven kom til Akademiet % 1630 og forlod
det */io 1636, se Tauber: Sorøe Acad. Forfatn. S. XXXVIII.). — 1 et
Brev fra Fyrstinde Sophie Hedvig til Kirsten Munk, dateret »Groningen
den 29 Decem. alten Calender 1628« (Geh. Ark , uregistrerede' Breve
ang. Kongehuset) omtaler hun Hasebard som »ein féiner man, der
mich diincket geschickt daer zu ist, Vmb junge kinder vf zu ziegen.«
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bon port. Sa soeur étant avertie de son arrivée en ces qvartiers, et qv’on disoit qv’elle venoit avec un autre éqvippage
qv’elle, avec une svite de gentilshommes, d’une damoycelle1),
précepteur, servantes et serviteurs etc., elle pleuroit à chaud
de larmes2) et disoit, qve ce n’étoit pas merveille, qve cette
soeur étoit un Kelledug3) og Fisûeltuud, et qv’elltf seroit
tenu là pour la même. M. Sophia ne se trompoit pas en cela,
car sa soeur fut plus chérie de la duchesse qv’elle, de sa
gouvernante et de beaucoup d’autres; il n’y avoit qve le comte
Ernst qvi étoit pour M. Sophia, et plus pour mettre sa femme
en colère qv’autrement, qvi aimoit à disputer, car Me Sophia
fit voir son opiniâtreté encore envers luy. Elle fit tout le mal
qv’elle pouvoit à sa soeur, et persvadoit son frère de faire
le même.
Pour vous divertir, je vous parlerai de ses premières inno
centes inclinations. Le comte Ernst avoit un fils, environ d’onze
ou de douze ans, il prit affection pour elle, et, l’aiant persuadée
qv’il faimoit et qv’elie seroit un jour sa femme, mais qve cela
dût être secret, elle croioit être déjà [sa] femme secrètement.
Il sçavoit un peu crayonner, et il se déroboit pour l’enseigner
à elle, même il luy aprit des mots latins. Ils ne perdirent
occasion pour se dérober de la compagnie et s’entreparler.
Cette joye étoit de peu de durée pour elle, car un peu plus
qv’un an après, elle tomboit malade des petites véroles, et
comme son frère aîné, Guillaume4), qvi s’étoit toujours moqvé
de ces affections, le poussoit de voir sa bien-aimée dans l’état
où elle étoit, pour luy en donner du dégoût, il vint un jour à
la porte pour la voir, et fut si altéré qv’il devint malade en
même instant, et le neufième jour il étoit mort5). On tint

’) Håndskriftet har: dambycelle.
2) o: å eb aud es larme s.
3) I den forkort latinske Oversættelse (Ny kgl. Smlng. 2145, 4to) står:
Kel ledugge. Ordet synes således at måtte forståes som: Kjæledukke.
4) Grev Ernst Gasimirs næstældste Søn hed Vilhelm Fredrik. Han var
født 1613.
5) Leonora Christina kalder ham nedenfor Moritz Schlegel (Oversætt. af
Slange, 3 Buch S 317), som har kjendl. den latinske Oversættelse af
Selvbiografien, kan ikke rigtig vide, hvorledes det hænger sammen med
denne Prins eller Grev Moritz, da han ikke nævnes i de genealogiske
Dansko Samlinger.

Anden Række,
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cette mort cachée pour elle. Comme elle fut remise, elle
demande après luy, on luy fait accroire qv’il étoit allé avec
sa mère (qvi étoit alors à Brunswig aux enterremens de M.
sa mère)1); on l’avoit enbaumé et luy fait un castrum des
vitres. (Jn jour, son précepteur la fait entrer dans la sale où
le corps mort étoit, pour voir si elle le connoissoit; il la prit
sur ses bras pour la liauser à mieux voir. D’abord elle connut
son cher Moritz et en eut une si grande appréhension qv’elle
tombe en défaillance. Ainsi Wichmann courut à la hâte avec
elle hors la sale pour la remettre, et, comme le mort avoit
une guirlande de rosmarin, elle ne voioit jamais ces fleurs
sans pleurer, et eut une aversion pour la senteur qvi luy en
est demeurée encore.
Et comme les gveres d’Allemagne avec le roy de Dannemarc étoient cause du départ de ses enfans susdits, aussi
furent-ils rappellés en Dannemarc qvand la paix étoit faite2).
A l’âge de 7 ans et deux mois, elle fut promise à un gentilTabeller over Fyrstehusene. Der lindes imidlertid i Gehejme-Arkivet
(»Nassau« No. 2) et Brev fra Grev Ernst Casimir til Ghr. IV. dateret
• Groningen den 26. 7bris 162b«, som ganske bekræfter Leon. Ghr.s
Fortælling. Brevet er skrevet for at melde Kongen, at alle hans tre
Børn have været syge af •blätern (oder wie man esz alhier zuenennen
pfleget, Kinderpocken)«, men nu ere raske igjen; derimod ere to af
Grevens egne Børn døde af hin Sygdom, nemlig hans eneste Datter,
Elisabeth, og hans yngste Søn, Grev Maurits. Dette Brev vil blive helt
aftrykt mellem Tillægene. 1 det ovenfor (S. 143 Anm. 3) omtalte Brev fra
Fyrstinde Sophie Hedvig til Kirsten Munk, dateret »Groningen den 29
Decem. alten Calender 1628«, omtales ligeledes de to Børns Død, men
uden at deres Navne nævnes. Om Kongens Børn siger hun, at hun
den 19de Dcbr. er kommen »alhier« og har hülfet dem ved god Hel
bred: »graft (!) Wollmer noch frewlen Sophie sein gantz nicht Ver
dorben, aber frewlen Eleonore die hatt zimlich ihr theil gehatt, doch
Verholte ich, sie wirdt noch Viel Verwinnen durch die Jungheit; wie
ich höere, so halt sie von die böste art Von kinder bocken gehatt«;
o. s. v. Dette Brev synes Schlegel at have kjendt, se a. St.
’) Det kan i hvert Fald ikke have været i denne Anledning, at Fyrstinden
dengang var i Brunsvig, thi hendes Moder, Hertuginde Elisabeth, var
død den 19de Juli 1626.
2) Freden sluttedes den 12te Maj 1629. Allerede den 15de Maj lader Chr.
IV. skrive til Ernst Casimir og hans Gemalinde, at han ønsker at få
Børnene hjem, seMolbech: Chr.IV.s Breve 1 Bd. S. 344—45. I GehejmeArkivet (»Nassau« No. 2) findes Ernst Casimirs Svar, dateret »Ausz
dem Läger vor desz Hertzogenbosch den -6/ie .luny Ao. 1629«. Børne-
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homme de la chambre du roy1). Elle commençoit à fort bonne
heure de souffrir pour luy. Sa gouvernante étoit alors dame
Anne Lycke, mère des Qvitzows2). Sa fille, demoiselle de la
cour, avoit cru qve ce gentilhomme fit ces fréqventes visites
pour l’amour d’elle. Se voiant trompée, ne sçavoit qve faire
pour mettre zizanie entre ces deux, parloit et fît parler M.
Sophia de la pauvreté de ce cavalier, jouoit des farces de la
gueuserie de tant d’enfans de cette famille3). Elle regardoit
tous ces jeux sans s’émouvoir, disoit seulement une fois, qv’elle
l’aimoit tout pauvre qv’H étoit, plus qv’elle n’aimoit son galant
riche. A la fin, ils se lassoient de cela et eurent une autre
occasion pour la troubler, qvi étoit la maladie de son époux,
l’accident qv’il eut du mal d’une jambe: ils luy présentèrent
des emplâtres, des onguents et choses semblables, parlèrent
ensemble du plaisir qv’il y avoit d’être mariée à un homme
qvi avoit les pieds à demi pourris etc. Elle ne répondoit
jamais mot, ny bon ni mauvais, ainsi ils se lassoient de cela
aussy. Et un an et demi après, ils eurent une autre gouver
nante, Catharina Sehestedt, soeur de Hannibal4). Alors M. So

*)
-)

3)
4)

nes Afrejse synes at have fundet Sted samtidig eller næsten samtidig
med Brevets Afsendelse.
Korfits Ulfeldt
Allerede den 12te Juni 1629 var der udfærdiget en Instruktion for
Hans Christoff v. Lichtenberg som Hovmester for Kongens Børn
med Kirsten Munk; se Nyt histor. Tidsskrift 3 Bd. S. 307 — 10.
1 denne Instruktion omtales (foruden specielle »Præceptorer«) en særlig
Hovmesterinde for Frøknerne, og da Fru Anne Lykke blev Hovmesterinde 1629, er det uden Tvivl hende, der menes. Hun var en Datter af
Erik Lykke til Skovgård og havde været gift med Fredrik Quitzov til
Quitzovholm. Hun var Hovmesterinde til 1631, da hun efterfulgtes af den
nedenfor nævnte Fru Karen Sehested. Hendes Datter, Pernille Quit
zov, (f. 18/a 1614) som var hos hende i det Par År, hun var ved Hove,
blev 1642 gift med Henrik Belov til Spottrup og døde 2O/io 1645. Se
Laur. Hansen Comin: Ligprædiken over Pernille Quitzov, 1647, 4to;
Molbech: Chr. IV s Breve 1 Bd. S. 392, 394, 446; jvfr. Suhm: Nye
Samlinger 1 Bd. S. 132—33 og 194—95.
Der var 17 Børn i alt, 11 Sønner og 6 Døtre.
Fru Karen Se hesteds Instruktion som Hovmesterinde for de konge
lige Børn, der er dateret Nykjøbing 31/t 1631, er trykt hos Holberg:
Dmks. Riges Historie T. 2 S. 779—81, og Molbech: Chr. IV s Breve
1 Bd. S. 471—73.
Hun var en Datter af Klavs S. til Højris og ældre
Søster (f. 1606) til Hannibal S.; havde været gift med Tyge Kruse til
10*
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phia avoit perdu sa seconde, et sa soeur eut un peu de repos
de ce côté-là.
Qvand notre femme étoit de Tâge de douze ans, le duc
de Saxe, François Albert, la vint demander en mariage à Kolding1). Le roy donnoit pour réponse qv’elle n’ étoit plus à
Åstrup og Stenalt, som var død 2/« 1629. Efter hvad Leonora Christina
nedenfor fortæller, må hun have fratrådt sin Stilling som Hovmesterinde 1634. Flere Breve fra Kongen til hende ere trykte hos Molbech:
Chr. IV.s Breve. I den ikke fuldførte 2den Del af dette Værk fore
kommer S. 34 en skrap Irettesættelse til hende, fordi hun i Kongens
Fraværelse tillod Hofjunkerne at spise sammen med Kongens Børn.
Hun blev senere gift med Jørgen Sefeldt til Visborggård og døde 1672
Se om hende Marmora Danica T. 2 pag. 202, Molbech a St. 1 Bd.
S. 471, Danske Herregårde 1 Bd , Åstrup, Nye danske Mag.
2 Bd. S. 8.
') Hertug Frants Albrecht af Sachsen-Lauenburg var født 81/io 1598.
Under Trediveårskrigen tjente han først i den kejserlige Hær, gik der
efter i svensk Tjeneste og havde i Slaget ved Lutzen sin Plads i Gu
stav Adolfs umiddelbare Nærhed, hvorfor det var en almindelig Tro
hos Svenskerne, både dengang og længe efter, at det var ham som
havde dræbt Kongen. Kort Tid efter tog han Tjeneste i den sachsiske
Hær og gik senere igjen tilbage til Kejseren. 1 Træfningen for Schweidnitz 1642 blev han fangen og døde kort efter af sine Sår (31/s 1642).
1640 havde han ægtet Christine Margrethe, Datter af Hertug Johan Al
brecht af Mechlenburg. Se om ham bl. a. Pufendorf: Schwedische
u. deutsche Kriegs-Geschichte fl. St., især 5 Buch S. 111 — 12 og 14
Buch S. 10; Harte: Das Leben Gustav Adolphs, durch Bohme, 2 Bd.
S. 559 flg. Om Fr A s Besøg i Kolding har jeg ikke fundet noget
nærmere. Derimod er der Vidnesbyrd nok om, at han oftere er kom
men i personlig Berøring med Medlemmer af den danske Konge
familie. Fra den Tid, hvorom her cr Tale, findes således et Brev fra ham
dateret »im Feldt Lager bey Schweidniz den 14 Septembris Ao. 1633«,
indeholdende en Fordring på 3000 Rdl., som han havde lånt den nylig
døde Hertug Ulrik (Geh. Ark. »Sachsen« No. 49). Der existerer også
et Brev fra ham til Chr. IV. selv, hvori han taler om, at han om 2
Dage agter at gjøre Kongen sin personlige Opvartning (Geh. Ark. »Sachsen-Lauenburg« No 14), men Stedet, hvor han vil træffe Kongen, er
Christianspris, og Brevet er dateret 3/« 1636. Efter de i Leon. Chr.s
Beretning indeholdte Tidsangivelser skulde man snarest antage, at
Sammenkomsten i Kolding har fundet Sted i Tiden fra Midten af 1633
til Midten af 1634, men jeg har ikke engang fundet noget bestemt Vid
nesbyrd om, at Kongen i den Tid har været i Kolding, skjønt han
ganske vist godt kan have været der, da det fremgår af hans utrykte
Breve (Afskrift i det kgl. Bibi.), at han lå med Hoffet på Skanderborg
<Slot fra Begyndelsen af November 1633 til ind i April 1634, og derfra
en enkelt Gang gjorde kortere Udflugter omkring i Landet. 1 Decem-
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luy, qv’elle étoit déjà promise ; mais le duc ne se contenta pas
de cela, parle à elle même et luy dit cent belle[s] choses:
qv’un duc étoit bien autre qv’un gentil-homme. Elle disoit de
vivre selon les commandemens du roy, et puisqv’il avoit plus
au roy de la promettre à un gentil-homme, elle en étoit trèscontente. Le duc se servoit de la gouvernante pour la per
suader, la gouvernante le découvre à son frère Hannibal, alors
à la cour, et Hannibal prend la poste pour Môen où l’époux
étoit1), qvi n’est pas trop en chemin pour arriver. Cela étoit
le commencement de l’amitié entre Monsieur et Hannibal, qvi
coûtoit depuis cher à Monsieur. Mais il n’eût pas eu besoin
de se painer, car le duc ne pouvoit jamais tirer d’elle ces
mots, qv’elle scroit contente d’abandonner son époux, si le roy
le commandoit. Elle disoit qv’elle n’espéroit pas qve le roy
se dédieroit (!) de sa première promesse. Le duc partoit malsatisfàit le même jour qve l’époux arrivoit le soir. (Us se
qverellèrent 4 ans après sur ce sujet en présence du roy, qvi
les appaisa par son autorité).
Il arrivoit l’hiver après, à Skanderbourg, qve la gouver
nante eut des disputes avec le maître de langve, Alexandre de
Cuqvelson, qvi enseignoit à notre femme et à ses soeurs la
langve françoise, à écrire, rarithmétiqve et à danser2). M.
ber 1634 tager han derimod for længere Tid Ophold pfi Koldinghus.
— Når det i den uægte Selvbiografi i Ban g’s Samlinger hedder, at
Leon. Chr. »blev begieret af F. A. den 30 Sept. 1633«, véd jeg ikke,
hvorfra Forfatteren har fået denne Dato, og på Grund af Kildens hele
Beskaffenhed fristes jeg heller ikke til at undersøge det; men da denne
Efterretning i nyere Skrifter er bleven kombineret med Leon. Chr.s
eget Udsagn således, at Fr. A. siges personlig at have begjært hendes
Hånd af Kongen i Kolding den 30te September 1633, skal jeg oplyse,
at Chr. IV. (ifølge hans utrykte Breve) ved denne Tid opholdt sig i Glück
stadt og netop den 30te September forlod denne By for at gå til Kjøbenhavn.
’) Da Tiden er usikker (se forr. Anm.), kan man ikke med Bestemthed
sige, om han allerede har været på Møen i Egenskab af Befalingsmand.
Den V« 1634 fik Hr. Frederik Reedtz til Tygestrup og Tyge Brahe til
Tostrup Befaling til at overgive Korfits Ulfeldt Møens Len (Sjæll. Re
gistre). Selve Forleningsbrevet er dateret a% 1634 (smstds.)
2) Denne Mands Navn skrives meget forskjelligt: Kuchelson, Küchels,
Kyckelsom o. s. v. Han var først Dansemester ved Sorø Akademi og
fik i denne Egenskab tillige særskilt Bestilling at lære Hertugerne Fre
drik og Ulrik (der fra 1624 af lå ved Akademiet) »at danse og andre
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Sophia n’étoit pas apprentife, encore avec cela avoit-elle
fort peu de mémoire, elle avoit le coeur trop attaché à ses
poupées, et, comme elle s’aperçut qve la gouvernante ne la
châtioit pas qvand Alexandre se plaignoit d’elle, elle neglig[e]oit
tout, ne se painoit plus pour ses études. Notre femme croyoit
de savoir assez, qvand elle sçavoit tant qve sa soeur. Comme
cela avoit duré qvelqve tems, la gouvernante crut attrapper
Alexandre: elle l’accusoit devant le roy, disoit qv’il traittoit mal
les enfans, leur donnoit des coups sur les doits, des verges
sur les mains, des vilains noms etc., et, sur tout cela, ils ne
sçavoient pas bien lire, moins parler la langve françoise. Deplus, elle écrit à l’époux de notre femme les mêmes accusa
tions. L’époux envoyé son homme Wolff à Skanderbourg avec
des menaces pour Alexandre. En même tems Alexandre fut
averti qve le roy avoit mandé pour le prince, qvi devoit exami
ner ses enfans, puisqve le père confesseur ne sçavoit pas la
langve1). Voici mon homme bien en peine; ii flatte notre
femme, la prie de le sauver, comme à elle étoit facile puisqv’elle étoit de bonne mémoire, à fin qv’avec elle il pût mon
trer qve la faute n’étoit pas à luy qve M. Sophia n’étoit pas
plus avancée. Notre femme se laisse tirer les oreilles, luy fit
souvenir comme elle l’avoit un jour, il y avoit un demi an

Exercitia«. Herfor skulde han årlig have 200 Rdlr. in specie, »og skal
samme hans Besolding begynde og angå til S. Hans Dag sidst forleden
1624« (se hans Bestalling af ,<2/<7 1626 i SjælJ. Registre i Geh.-Ark.;
Af Rentemestr. Regnskaber f. 162S—29 — i Rentek.-Ark. — fremgår
det, at hans »Bestilling blev forandret« den 20de Februar 1628, og det
næste Års Regnskab viser, at Forandringen bestod i, at han fra hin
Dato af er bleven ansat som »de kongelige Børns Dansemester« med
en årlig Besolding af 300 enkende Rdlr. 1 samme Egenskab fore
findes han nu i Regnskaberne for de følgende År, så længe som jeg
overhovedet for hans Vedkommende har gjennemgået dem (nemlig til Regn
skabet f. 1636—37 incl.). Skjønt han nærmest var Danselærer, har han dog
ganske vist også givet Undervisning i andre Ting.. Herpå tyder, foruden Leo
nora Christinas Ytringer i så Henseende, også den Omstændighed, at han
1633 udgav »Lutheri liden Catechismus paa Latin, Fransk, Tydsi. og Dansk. •
1635 forlenedes han med Provstiet i Assens; adskillige Oplysninger m.
H. til denne Forlening ere meddelte af H. Rørdam i Saml til Fyens
Historie o. s. v. 3 Bd. S. 290—96. Han døde 1643 (a St. S. 296).
’) Ved »le prince« menes den udvalgte Chr. V. Om Kongens Skriftefader
mere nedenfor.
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passe, si fort prié de ne l’acciiser devant la gouvernante, mais
qv’il n’avoit nul égard à ses larmes, et qv’il sçavoit aussi qve
la gouvernante les traittoit en bourraux (!). Lui prie pour
l’amour de Jésus, pleure comme un enfant, dit qv’il seroit
pour tout jamais ruiné, qve c’étoit une oeuvre de miséricorde,
qv’il ne l’accuseroit jamais, et qv’elle ne feroit dorénavant rien
si non ce qv’elle voudroit. Enfin, elle dit qv’oui, qv’elle seroit
diligente, et puisqv’elle avoit trois semaines de tems, elle
aprit assez par coeur1). Alexandre luy disoit un jour vers le
tems de l’examen, qv’elle luy pouvoit encore faire une grande
grâce, si elle ne vouloit pas dire les petites choses qvi s’étoient passées dans l’école, car il ne pouvoit pas toujours donner
garde à chaqve parole qv’il disoit, qvand M. Sophia l’irritoit, et
s’il avoit une fois pris les verges pour luy donner sur les
doits, qvand elle ne frappoit pas sa soeur assez fort, il la
prioit pour l’amour de Dieu de le luy pardonner. (11 faut
sçavoir, qv’il vouloit qve l’une devoit battre l’autre, qvand ils
faisoient des fautes, et celle qvi corrig[e]oit l’autre la devoit
battre, et si elle ne donnoit pas assez fort, il fit l’office luyméme; ainsi il avoit battu bien souvant notre femme.) Elle fit
des excuses: qv’elle n’osoit pas mentir si on luy demandoit,
mais de soi-même elle ne l’accuseroit pas. Lui n’étoit pas
tout-à-fait servi de cette promesse , poursvivit ses prières et
l’asseure, qv’une menterie avec laqvelle on pourroit tirer son
prochain hors de danger étoit nullement péché mais agréable
à Dieu; aussy ne dût-elle rien dire, seulement pas confesser
ce qv’elle avoit vu et ouï. Elle disoit qve la gouvernante la
traitteroit mai etc. Luy répliqvoit, qv’elle n’auroit pas le sujet,
car luy ne se plaindroit jamais à elle. Notre femme répondoit, qve la gouvernante trouveroit assez de prétexte, puisqve
c’étoit ses inclinations de mal-traitter les enfans et, après tout,
l’autre maître d’école, qvi leur enseignoit le haut allemand, il
ctoit un homme rude, et un vieillard qvi leur enseignoit sur

’) I Håndskriftets Rand står følgende Anmærkning: »Elle avoit alors une
mémoire pas ordinaire. Elle pouvoit en même tems lire un psaume
par coeur, écrire un autre, et prendre garde à ce qvi se disoit. Cela
elle a essayé plus d’une fois, mais je crois aussi qv’elle a gâté la
mémoire avec cela, qvi n’est pas à cette heure si bonne«.
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Fespinette étoit un chagrin1), ainsi elle avoit assez de raison
de craindre. Il ne lâche pied, fait tant par ses persvasions
qv’elle luy promet tout. Le prince arrive, la gouvernante
n’oublie pas de luy rompre les oreilles avec ses p[l]aintes et
de le prier d’y contribuer qve cet homme pourroit être chassé.
Enfin, le jour de l’examination étant venu, la gouvernante di
soit une heure, devant à ses dames qv’elles dévoient tout dire
comme il les avoit traitté vilainement, battu etc. Le prince
vient dans’ les appartemens de ces dames, accompagné du
père confesseur du roy (alors Dr. Ch[r]estien Sar3)); la gou
vernante étoit toujours présente. Elles furent premièrement
examinées en l’allemand. M. Sophia s’acqvitoit là fort médio
crement, ne pouvoit pas lire courant. Le maître Christoffre3)
Fexcusoit, disant qv’elle avoit peur. Qvand ce vint à Alexandre
de faire voir ce qve pouvoient ses écolicres, M. Sophia sçavoit
peu ou rien lire; comme elle fit le hic-hac en lisant, la gou-

*) Mere om disse Lærere nedenfor.
2) Navnet er uden Tvivl dels husket fejl af Forf., dels læst fejl af Afskri
veren. I den forkort, latinske Oversættelse af Selvbiografien (Ny kgl.
Samling 2145, 4to) står: D. Christen Lars [en?]. Noget lignende har
formodenlig også stået i Originalen, men den Mand, der må være ment
her, er ganske sikkert Hofprædikanten Dr Christen Jensen. Han var
født i Kbhvn. 24/i 1596 og blev 1627 kongelig Hofprædikant; beskikke
des 1629 til Professor Theologiæ ved Kbhvns. Universitet, men kom
ikke dette År til at holde Forelæsninger og opgav allerede i Begyndelsen
af næste År sit Professorat på Kongens Begjæring; vedblev så at være
Hofprædikant til sin Død 1;)/i 1635; se især Vinding: Academia Hauniensis pag. 311—13, og Zwergius: Siellandske Clerisie 1, 558—62;
jvfr. Molbech: Chr. IV.s Breve 2 Bd. S. 30 og 34^
3) Uden Tvivl den Mag. Christoffer Christensen, som den 2Sde Ja
nuar 1631 fik Bestilling at være »Vores elskelige kjære Frøkeners
Skolemester«. Han skulde undervise dem «ikke alene udi Læsen og
Skriven, men og udi deres Catechismo og Børnelærdom, så og udi
andre gudelige Øvelser«. Herfor fik han 200 Rdl. in Specie om Året
foruden fri Underholdning med Mad og 01, at regne fra den 6te Marts
1630; se Molbech: Chr. IV.s Breve 1 Bd. S. 472. Når Molbech synes
at mene, at den sidstnævnte Dato betegner Dagen, da han er ansat,
bekræftes dette af Rentemestrenes Regnsk. f. 1630—31, hvor det ud
trykkelig siges, at hans Besolding regnes fra
1630, fra hvilken Dag
• han først til samme Bestilling er antagen«. Datoen for hans skriftlige
Udnævnelse angives iøvrigt her til 2den Februar 1631. Den 6te Juli
1634 tog han selv sin Afsked fra den nævnte Bestilling (Rentem. Regnsk.),
og umiddelbart herefter blev han Præst i Stege på Møen (Paludan:
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vernante regardent le prince et rioit hautement. Pour des
Évangiles, Psaumes, Proverbes ou choses semblables, point de
nouvelles. La gouvernante [en étoit?] bien aise et eût bien
voulu qve l’autre n’eût pas été examinée. Mais comme ce
vint à elle qv’elle devoit lire dans la Bible, et qv’elle ne tituboit pas, la gouvernante ne pouvoit plus se tenir, disoit:
«Peutétre qve c’est un passage qv’elle sçait par coeur qve
vous la faitez lire.« Alexandre pria la gouvernante qv’elle
vouloit elle-même donner à la dame un autre endroit à lire.
La gouvernante s’irrita de cela aussy, disant: »11 se moqve de
moi puisqve je ne sçai pas le françois«. Le prince donc ou
vrit la Bible et la fit lire d’autres passages, cela alloit courant
comme l’autre. Pour des choses par coeur, elle en sçavoit
tant qve le prince étoit trop impatient pour les écouter toutes.
Alors le tour étoit à Alexandre de parler et de dire, qv’il
espéroit cette grâce, qve Son Altesse voulût considérer qve ce
n’étoit pas sa faute qve M. Sop[h]ia n’étoit plus avancée. La
gouvernante prit la parole et disoit: »Vous en êtes vraiement
cause, car vous la traittez mal« ; et çommençoit un torrent de
plaintes, demandant à M. Sophia s’il n’étoit vrai? Elle disoit
qv’oui et qv’il ne pouvoit pas le nier avec bonne conscience.
Après, elle demande à notre femme s’il n’étoit vrai? Elle répondoit de ne l’avoir jamais vu ni ouï.
La gouvernante,
enragée, dit au prince: »Votre Altesse la fasse dire la vérité, elle
n’ose pour l’amour d’Alexandre«. Le prince luy demande si
Møen 1, 479). Før han kom til at undervise de kongelige Børn, havde
han været Rektor i Herlufsholm (1625—26) og derefter Rektor ved Sorø
Skole (1626—30); se Melchior: Herlufsholm S. 164 og Thura: Idea
hist, liter, p. 40 —41. Han døde 1638. — Det kan iøvrigt anføres, at der
foruden de Lærere, som Leonora Christina omtaler, nævnes i Regnska
berne for hin Tid endnu én Lærer for de kgl. Børn, nemlig Mester Hans
Lauridsen. Det hedder herom i Rentem. Regnsk. f. 1632—33: »Kong.
Maj haver nådigst ladet antage Mester Hans Lauridsøn at skal være
Hans Maj. elskel. kjære Frøkeners Skolemester, og vil Kong. Maj. nådigst
lade give hannem til årlig Pension 150 Rigsdaler og tvende Hofklæd
ninger, så og fri Underholdning med Mad og 01, hvilken hans Pension
skal begynde og angå fra den 1 Januarij Ao 1632 og til Årsdagen 1633,
og således År fra År forfølges« etc. — — — »efter hans skriftlige Be
stallings videre Formelding, dateret Kjøbenhavn den 25 Februarij 1633.«
Hans Lauridsen blev igjen afskediget af Tjenesten “8/b 1635 (Rentem.
Regnsk.).
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Alexandre ne luy a jamais donné de mauvais sur-noms? S’il
ne l’a jamais battu? Rp. Non, jamais. — Il demande plus,
si elle n’a pas vu et ouï qv’il a maltraitté sa soeur?
Rp. Non, elle ne l’a jamais ni vu ni ouï1).— Voilà la gouver
nante comme une furieuse; parle bas au prince. Le prince
répondoit tout haut: »Qve voulez vous qve je fasse, je n’ai
nul ordre du roy de la contraindre à rien«. Bien, Alexandre
gagnoit son procès, la gouvernante ne pouvoit le dénicher, et
notre femme y gagnoit plus qv’elle n’eût cru, elle eut l’affection
du roi et la bienveuillance du prince, du prêtre et de tous
ceux qvi le sçeurent. Mais la gouvernante alloit depuis par
tout pour avoir occasion de se vanger de notre femme. Enfin
elle en trouvoit une qvi étoit assez ridicule. Le vieux Jean
Meinicken2), qvi enseignoit notre femme sur l’épinette, prit la
fantaisie et le rage un jour de prendre les doits de notre
femme et les donner contre les claviers. Elle, sans se pou
voir souvenir de la gouvernante, luy prit ses doits et se revange si fort qve les cordres (!) se rompent. Voilà la gouver
nante bien aise d’entendre ces plaintes du vieillard: elle pré
pare deux verges, elle les use toutes deux, et, ne pas satis
faite de cela, tourne le gros bout du dernier et blesse notre
femme à la cuisse, dont elle en porte la marqve encore aujourdhuy. Cela duroit plus de deux mois, devant qv’elle put
gvérir, elle ne pouvoit danser, ni bien marcher en 4 semaines.
Cette gouvernante luy fît tant de mal, qv’à la fin notre femme
fut contrainte de se plaindre d’elle vers son époux, qvi eut
une grande qverelle avec la gouvernante aux noces de M.
Sophia, et sur le champ alloit tout droit au roy pour i’accu’) I Randen er tilføjet: »NB. On tiroit notre femme fort jeune en procès. Mal
signe!«
*) Johannes Meineken fik 8/t 1615 kgl. Bestalling som Organist ved
Vor Frue Kirke i Kbhvn , med Forpligtelse til på Kongens Forlangende at
gjøre Tjeneste »in Vnser Schloszkirchen, Capellen, Koninglichen gemechem,
oder wo es vnsz gefellig.« Herfor skal han have 320 Rdl. om Året,
regnet fra
1615 (se en Afskrift af Bestallingen i Konsistoriums Ar
kiv, Pakke 166). I Rentemestrenes Regnskab for 1630—31 siges, at
han ved Bestalling af !1/i 1630 er bleven udnævnt til Organist til Fre
deriksborg og til at lære de kongelige Børn. Hans Besolding skal regnes
fra l2/s 1629, »hvilken Dag han først til samme Tjeneste blev forord
net«. Han døde a 4 1635 (Rentemestr. Regnsk. f. 1636 — 37).
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ser1); ainsi elle fut d’abord licentiée, et les enfans tous 4, de
qvelles notre femme étoit l’aînée2), allèrent avec la princesse
à Nikôping3) pour être là l’hiver, jusqves à ce qve le roy
pouvoit avoir une autre gouvernante. Le roy, qvi avoit une
bonne opinion de[s] conduites de notre femme, alors âgée de 13
ans et 4 mois, il luy écrit et commande d’avoir soing de ses
soeurs. Notre femme se croit être une gouvernante à demi,
ainsi elle se gardoit bien de donner de mauvais exemples.
Pour les études, elle n’y pensoit pas alors, passoit le tems à
s’exercer elle même à crayonner, et puis en i’arithmétiqve, dont
elle se plaisoit fort, et la princesse, jeune de 17 ans4), aimoit
sa compagnie. Ainsi cet hiver passoit bien doucement pour elle.
Vers la diète, qvi se fit 8 jours après Pentecôte, avec le
prince et la princesse ces dames vinrent à Copenhagve et eu
rent pour gouvernante une dame de Mecklenbourg de la fa
mille de Blixen, mère de Philippe Barstorp qvi vit encore5).
Après la diète, le roy fit un voyage à Gluckstad en deux jours
et demi, et notre femme étoit avec luy; cela plaisoit au roy
qv’elle n’ctoit pas endormie et qv’elle pouvoit contre les in
commodités et fatigves. Elle fit depuis divers petits voyages
l) Sophie Elisabeths Bryllup med Christian Pentz (1636 tysk Rigs
greve) stod paa Kjøbenhavns Slot den 10de Oktober 1634.
’) De andre Børn vare Frøknerne Elisabeth Augusta (f. “/is 1623),
Christiane og Tvillingsøsteren Hedvig (f. 15/t 1626).
3) »La princesse« er Magdalena Sybilla af Sachsen, som den 5te
Oktober 1634 var bleven formælet med den udvalgte Christian V. Hun
og Prinsen residerede på Nykjøbing Slot, hvor tidligere Christian IV.s
Moder, Dronning Sophie (f 4/io 1631) havde boet i 43 År.
4) Hun var født 23/ia 1617.
5) Fru Sophie Hedvig Blixen blev efter Chr. IV.s Kalenderoptegnelser
antaget til Hovmesterinde den 28de Januar 1635, »og blev hende lovet
om Året så meget som Prinsens Gemals Hovmesterinde haver«
(Nyerup: Chr. IV.s Dagbøger S. 153, Nyt histor. Tidsskrift 4 Bd.
S. 345). Hun var (i Følge Lexicon over adel. Familier 1, 60) af
en pommersk Familie; døde 3/s 1643 (Resen: Inscriptiones Hafnienses
pag. 219). Hendes Søn, Philip Joachim Barsto rff, blev naturali
seret 18/a 1652.
Han nævnes som Grev Valdemar Christians Stald
mester, og senere som Dronning Sophie Amalies Kammerjunker; se
Lexicon over adel. Familier 1, 30 og Suhm’s Samlinger 2 Bd.
3, 46. Fra 1654 — 60 var han Lensmand på Ålholm, døde 1677; se
Rhode: Saml, til Laal. og Falsters Historie, ved Friis, 1 Bd. S 55.
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avec le roy, et elle eut la grâce par fois d’obtenir le pardon
des pauvres délinqvens et d’être aimé du roy.
Notre femme ayant atteinte l’àge de 15 ans et environ 4
mois, son époux obtint la permission de ses noces, qvi furent
célébrées (avec plus de pompe qve non pas les autres noces
de ses soeurs après) le 9me (F Octobre 1636 *). L’hiver après
les noces, elle étoit avec son mary à Môen, et, comme elle
sçavoit qve le père de son mary ne luy avoit pas laissé des
richesses, elle luy demande après ses dettes, luy conjure de ne
rien celer. Luy disoit: »Si je vous dis la vérité, peutêtre qve
vous en aurez peur«. Elle jure de non, et qv’elle fourniroit de ses
nipes, pourvu qv’il Fasseurât de tout dire. Il le fait et trouve
qv’elle n’a pas peur de se défaire de son or, argenterie et
joyeaux pour payer une somme de 36 mille écus. L’an 1637,
le 21. d’Avril, elle vint avec son mary à Copenhagve selon
les ordres du roy, qvi luy donna la charge de V. R.2); il se
falloit encore endetter pour acheter une maison et pour de
plus grand train.
De vous dire toutes ses traverses durant le beau tems de
son mariage, ce ne seroit jamais finir, et des petites fâcheries,
il [ne] m’en souvient plus. Mais puisqve je svis asseurée qve
cette histoire, qve je vous viens de conter, ne sera vu de per
sonne, et qve vous ne la garderez pas après l’avoir lue, je
vous en dirai des pièces qvi son[t] dignes d’admiration. Les
J) Om Tilberedelserne til dette Bryllup, der stod på Kjøbenhavns Slot, se
Ny er up: Karakteristik af Chr. IV. S. XVI og XX- XXI.
2) Uden Tvivl: »Vice-Roi«, hvormed da menes Statholderembedet i Kbhvn.
Hverken i Gehejme-Arkivet eller i Kongerigets Arkiv har det været mig
muligt at finde nogen egenlig Bestalling for Korf. Ulfeldt som Stathol
der. Det kgl. åbne Brev, hvorved det tilkjendegivcs Borgermestre og
Råd i Kbhvn., at Ulfeldt er udnævnt til Statholder, er dateret ia;& 1637
(Sjæll. Registre). Imidlertid nævnes han allerede som Statholder i
et nyt Forleningsbrev på Møen, dateret 29/4 1637 (Sjæll. Registre), og
at dømme efter dettes Overskrift må man næsten antage, at det tillige skal
gjælde som en Slags Bestalling for Statholder-Embedet (Overskriften lyder:
»Hr. Korfits Ulfeldts Forleningsbrev på Møen og at være Statholder»).
Denne Formodning bestyrkes ved, at i Dokumentet angives også Stør
relsen af hans Besolding som Statholder, der skal regnes »fra den
Dag og Tid, han gjorde hans Statholders Ed og samme Bestilling underdanigst antaget haver«. Uden Tvivl er denne Ed aflagt ganske kort
i Forvejen, og der er således den største Sandsynlighed for, at Leonora
Christinas Datering af Udnævnelsen er rigtig.
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envieux de la fortune de notre femme ne pouvoient souffrir
qv’elie menoit une vie tranqville, qv’elie étoit estimée de son père
et roy; je le puis nommer ainsi, car le roy luy fit des hon
neurs plus qv’à elle n’étoit dû de luy. Son mary l’aimoit et
honoroit, fit le galant et pas le mary. Elle passe le tems à
tirer, à courir à cheval, à jouer à la paume, à apprendre tout
de bon à crayonner de Charles v. Mandre, sur la viole de
gambe, sur la flûte, sur la qvitarre (!), et jouit d’une vie heu
reuse. ils sçavoient fort bien qve la jalousie est une peste, et
qv’elie peut allarmer les âmes qvand elle est reçue. Ses pro
ches tâchent de luy mettre en tête qve son mary aime ailleurs,
principalement M. Élisabet, et puis une soeur de son mary,
Anna, qvi étoit alors dans sa maison1). M. É1 . . . commençoit
premièrement son discours comme un secret et un avertisement
qve personne n’osoit dire et l’avertir, si non elle qvi étoit sa
soeur. Comme notre femme ne disoit d’abord rien, si non
sourioit, M. Élis... disoit: »Le monde dit qve tu le sçait
bien, mais qve tu ne fais pas le semblant.« Elle répondoit alors
avec une demande: pourqvoi elle luy disoit une chose comme
un secret qv’elie même crut de n’être secret pour elle? mais
elle luy diroit un secret qve peutêtre elle ne sçavoit pas, qvi
étoit, qv’elie avoit donnée permission à son mary de passer
son tems avec d’autres, et qvand elle étoit satisfaite, le reste
seroit pour les autres; qv’elie crut qv’il n’y avoit des femmes
jalouses si non celles qvi étoient insatiables, mais qv’on luy
imputoit une sagesse dont elle n’avoit à faire de s’en servir;
la prioit fort d’être si sage qve de ne se mêler des choses
qvi ne la touchoi[en]t pas, et, si elle entendoit le dire à d’autres
(comme notre femme avoit lieu de croire qve c’étoit ses pro
pres inventions), qv’elie leur vouloit donner une réprimande.
M. Élis . . . fait la fâchée et s’en va tout en colère. Mais la
’) Hun var født 1603 og på den Tid, her tales om, Enke efter Povl Hen
riksen Ram el til Osbyholm, der havde været Oberst i svensk Tjeneste,
men som var bleven myrdet i Ardennerne på en Sendelse fra Gustav
Adolf til den franske Konge. Hun var — tilligemed en Søster, Karen
— i Korfits Ulfeldts Hus, endnu førend han blev gift, og her så Fransk
manden Ogier hende 1634; se C. Ogerii Iter Danicum etc. Paris.
1656. pa&. 69; Barfod: Mårkvårdigheter rorande Skånska Adeln.
S. 298.
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soeur de Monsr, Anna, qvi étoit dans sa maison, fit bien un
autre tour. Elle tire à soi les plus belles femmes de la ville et
après veut jouer la maqverelle, parle à son frère d’une princi
palement qvi étoit galante avec cela et la plus belle, offre des
commoditez, etc. Comme elle void qv’il ne veut pas mordre,
elle luy dit (pour l’exciter) qve sa femme est jalouse, qv’elle
le fait gvetter, qvand il a bu avec le roy où il va, s’il n’entre
chez cette femme; elle dit qve sa femme est fâchée parceqve
l’autre est si belle, dit qv’elle se farde etc. L’amour qve le
mary porte à notre femme luy fait dire tout, et même il ne
vient qve fort rarement depuis dans les appartemens de sa
soeur, deqvoi elle pouvoit bien comprendre qve. cet entretien
ne luy étoit point agréable. Mais notre femme ne fait sem
blant de rien, la visite plus qv’auparavant, caresse plus celte
femme qve toutes les autres, même luy fait des considérables
présents. Anna demeurait tant qv’elle vivoit dans sa maison.
Tout cecy est peu en considération d’une pièce qve son
propre frère luy jouoit.
11 vous est bien connu qve les
Biel.. . étoi[en]t fort familiers dans la maison de notre femme.
Il arrive qve son frère fait un voyage en Moscovie et qve le
cadet des Biel . . . étoit de sa svite. Comme c’étoit un garçon
fort libre et, pour dire la vérité, mal-appris, il ne perdoit pas
seulement par fois le respect au frère de notre femme, mais
luy disoit librement ses sentimens sur des choses qvi ne luy
touchoient pas. Entre autre il parloit mal des gentilshommes
de Holstein et nommoit principalement un qvi alors étoit de
la chambre du roy, qve luy trompoit le frère de notre femme.
Cela demeurait là plus d’un an, après qv’ils retournèrent de ce
voyage. Le frère de notre femme et Biel . . . jouoient ensem
ble aux cartes et eurent des disputes, làdessus le frère de no
tre femme disoit au gentilhomme de Holstein ce qve Biel . . .
avoit dit de Juy plus d’un an auparavant, dont B ... ne se
souvenoit plus, jurait de ne l’avoir jamais dit. Le Holsténois
dit des injures de Biel. . . Notre femme parla avec son frère
de cette affaire, le prie d’appaiser ce vent qv’il avoit suscité,
de considérer qve cela luy causeroit une malveillance entre la
noblesse et principalement de ne pouvoir garder auprès de
soy ce qv’on luy disoit en secret, qve cela luy étoit bien facile

159

de la (!) rhabiller. Son frère répondoit de ne se jamais dédire
de ce qv’il avoit dit, et qv’il tiendroit le Holsténois pour un
vilain s’il ne traittoit B . . . de coqvin. Enfin, le gentilhomme
d’Holstein fit tant qv’il contraignoit B . . . de luy envoyer un
cartel. B .. fut tué de l’autre avec l’épée du frère de notre
femme, ce qv’elle ne sçavoit pas qv? après. Le midy, comme
B . . . fut tué le matin, notre femme va au chateau pour visiter
ses petites soeurs jumelles; son frère se trouvoit là et luy
vient devant riant d’une gorge ouverte, sans dire autre chose
qve: »Sçavez vous bien qve Ban . . . a tué B . . .?« Rp.
»Non, cela je ne sai, mais bien qve vous l’avez tué: Ran . . .
ne pouvoit moins faire qve se défendre, mais vous l’avez mis
l’épée à la main«1). Son frère, sans répliqver ny bou ny ba,
se met à cheval et va tout droit trouver son beaufrère, qvi

*) Efter den Måde, hvorpå de pågjældendes Navne her ere antydede, kan
der næppe være Tvivl om, at de må udfyldes: Bielke og Rantzau,
og at Historien er den samme, som der hentydes til i følgende Påskrift
på et på Rosenborg Slot opbevaret Portræt: »Christian Bielcke Cantzler
Jens Bielcke til Østeraads søn C4ti Hof Juncker 1 Dueil i hiel Stucken af Bartram Rantzau udenfor Kiøbenhaun Paaske aften Ao. 1642«.
(Se P. Brock: Den oldenb. Kongeslægt belyst ved den chronolog.
Saml, paa Rosenborg Slot S. 41.) Hvis jeg har Ret i min Formodning,
kan det iøvrigt ikke have været på Rejsen til Rusland, at Christian
Bjelke ledsagede Grev Valdemar Christian, thi denne Rejse foregik
som bekjendt 1643 (først 1645 vendte Greven tilbage). 1 Følge Ind
skriften på Christian Bjelkes Ligkiste (som tidligere var nedsat i det
til Onsø Kirke — i Norge — hørende Gravkapel) var han født 2fl/s 1616.
Denne Indskrift er aftrykt i B Moe’s Tidsskrift for den norske Per
sonalhistorie 1 Række S. 187 —88. Bartram Rantzau til Ascheberg
nævnes ved Årene 1639 og 1644 som Hofjunker og som Kongens Kam
merjunker; gjorde 1657-—58 Tjeneste som Oberst til Hest, men blev
det sidstnævnte År afskediget af Krigstjenesten; blev senere brugt i
forskjellige udenrigske Sendelser og andre olien lige Hværv; døde 1688.
Se Slange: Chr. IV. S. 1209; Histor. Tidsskr. 3 Række 3, 492 og
539; Ny er up: Fredr. III S. 49 og 51 ; Becker: Samlinger 1, 28; især
dog Vos s’s Excerpter over Familien Rantzau (Geh, Ark ). — Endnu
kan her tilføjes, at i den forkortede latinske Oversættelse af Selvbiografien
(Ny kgl. Samling, 2145, 4lo) ere Bogstaverne Biel . . udfyldte til: Bielov (hvilket så i trykte Skrifter er blevet til Blilov), men den nævnte
Oversættelse er gjennemgående så sjusket i Enkeltheder, at man næppe
kan tillægge hin Udfyldning nogen videre Betydning. Familien Bilov,
på hvilken der vistnok nærmest er tænkt på det anførte Sted, var en
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parle avec notre vieillard1), lui dit qve lui étoit cause
de la mort de B . .
et qv’il l’avoit fait parceqv’il avoit
compris qve sa soeur l’aimoit, il ne croyoit pas son
beaufrère si aveugle de ne s’en avoir aperçu. Le mary de
notre femme ne prit pas ce discours de la façon qve l’autre
croyoit, disoit: »Si vous n’étiez son frère, je vous mettrai ce
poignard (qv’il luy montroit) dans votre estomac ; qvelle raison
avez vous de parler ainsi?« Voilà mon drôle un peu hors de
cadance, ne sçavoit qve dire, si non qve B . . . étoit trop libre
et qv’il ne portoit point de respect, qve c’étoit un vrai signe
d’amour. Enfin, après qvelqves discours de côté et d’autre, le
frère de la femme prie de ne dire mot à sa soeur. Aussy-tôt
qv’elle entre chez soy, son mary luy conte tout en présence
de notre vieillard, la commande de dissimuler. Cela étoit
d’autant plus facile à elle, puisqve son mary n’y adjouloit
foy, ains sçavoit son innocence. Elle fit semblant de rien et
vivoit qvasi avec son frère comme auparavant. Mais beaucoup
d’années après, son frère maltraittoit sa propre mère dont notre
femme prit parti, ainsi ils n’étoient pas bons amis.
De vous parler des occupations de notre femme après
avoir passé les 21 ans ou environ, je vous dirai qvelle avoit
envie d'apprendre le latin. Elle avoit un maître très-excellent
qve vous connoissez, et qvi l’enseignoit d’amitié autant qve de
bonne volonté2). Mais elle avoit tant de fers au feu, et tantôt
il falloit faire un voyage, une couche ordinaire tous les ans
jusqves à un nombre de dix, qv’elle n’en fit point de progrès.
Elle entend un peu le latin ordinaire qvi n’est pas de haute hite.
Elle apprit alors un peu d’italien3), qv’elle exerce encore qvand
la commodité se présente.

anden end Familien Belov, men for intet at forbigå, skal jeg dog
nævne, at der i Klevenfeldts Stamtavle over den sidste Familie (i
Geh. Ark.) nævnes en Hans Henrik B , »som var længe i Grev Valde
mars Tjeneste og døde omsider her i Kjøbenhavn.«
’) Således betegnes stadigt i dette Skrift den ældre Sperling; jvfr.
S. 140.
*) Den yngre Sperling siger selv i sit Håndskrift »De feminis doctis«
(GI kgl. Samling, 2110, 4to), at det var hans Fader, der lærte Leo
nora Christina Latin.
s) I Randen er tilføiet: »de Léonine».
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Je ne parlerai de ses petits voyages en Holstein, Jutlande
etc. Mais l’an 1646, elle fit un voyage avec son mary par
mer, premièrement en Hollande, où elle accoucha d’un fils
6 semaines après son arrivée à la Haye1). De là elle alloit
avec son mary en France, à Paris, puis à Amiens. Là ils
prirent congé du roy et de la reine mère régente2), et comme
ils prirent leur chemin de retour à Dunkerken, elle avoit la
curiosité de voir l’Angleterre, pria son mary de luy permettre
de faire ce traject avec une petite svite, puisqv’un des vais
seaux du roy y étoit à la rade, ce qv’il consentit. Elle prit un
gentilhomme avec, qvi sçavoit la langve3), notre vieillard, une
servante et le valet dudit gentilhomme, voilà tout son train.
Elle s’embarqvoit, et son mary fit dessein pour passer la
Flandre et le Braband et l’attendre à Rotterdam. Comme elle
étoit sur le vaisseau un jour et nuit, et qve le vent ne leur
vouloit favoriser, elle prit résolution de mettre pied à terre et

*) Korfits Ulfeldt havde sin første Avdiens i Haag (hvortil han kom fra
Amsterdam) den 14de August 1646, se Aitzema: Historie of verhael
van saken van stået en oorlogh (Kvart-Udg.) 6 D. S. 296. Den omtalte Søn,
som forøvrigt kun blev et Par År gammel, blev døbt Leo og fik, på Forslag
af den nederlandske Regering, Tilnavnet Belgicus. Der blev ham også af
Regeringen tilbudt en årlig Pension på 1000 Gylden, men da Korfits
Ulfeldt lod sig forstå med, at han vilde foretrække, at der blev givet
Sønnen et Kompagni Fodfolk, blev dette Ønske taget til Følge (Aitzema
a. St. S. 299 og 365—67; jvfr. Suhm: Nye Samlinger 3 Bd. S. 230
og Slange: Chr. IV. S. 1435-36).
En meget livlig og karakteristisk Skildring af Leonora Christinas Op
træden ved det franske Hof 1647 haves i Mémoires de Mme de
Motteville. T. 2. Amsterdam 1783. pag. 19—22. Den vil blive med
delt nedenfor mellem Tillægene til Selvbiografien. Hermed kan bl. a.
også jævnføres Suhm: Nye Saml. 3 Bd. S. 230—31 (hvor dog Året
urigtigt angives som 1649), Slange: Chr. IV. S. 1437—45, Nye d.
Magazin 4 Bd. S. 297—310.
a) Den ældre Sperling, der jo selv var med på denne Rejse, nævner
denne Adelsmands Navn: EbbeGyldenstjerne (til Tyrrestrup, Vosnæsgård og Sødal). Han var dengang Kammerjunker hos Kongen, nævnes
senere som kgl. Kommissarius i Jylland og var fra 1661 til sin Død
1671 Stiftsbefalingsmand i Viborg. Se Suhms Nye Saml. 3 Bd.
S. 227 og 231; L. J. Hindsholms Dagbog (ved Wivet) S. 23 og 29;
Bang’s Samlinger 3 St. S. 329; Ursin: Viborg S. 214; Erichsen’s Håndskr. Beskriv, af Viborg (Univ. Bibi. Additam. No. 80,
Fol.) o. fl.
Danske Samlinger.

Anden Række.

I.

11

162
de svivre son mary, croyant de l’attaindre assez à tems pour
voir la Flandre et le Braband, car elle n’avoit vu ces païs
devant, ayant passé d’Hollande par mer à Calais. Elle trouve
son mary à Ostende et fait le chemin avec luy jusqves à
Roterdam, delà elle poursuit son premier dessein, s’embarqve
à Helvoot-Sluys et arrive à Duns, va pour Londres et fait le
retour à Dovers, et tout ce voyage en dix jours, en aller et
venir, et elle étoit de nouveau enceinte. On eut suspicion d’elle
à Londres; le prince Palatin, à cette heure électeur de Hei
delberg1), tenoit le parti contraire du roy décapité, qvi alors
étoit prisonnier, et on la gvettoit et fit gvetter, ainsi qv’elle ne
fit pas un long séjour à Londres. Ils ne voulurent croire
autre, qvand ils le sceurent qv’elle avoit été là, si non qv’elle
avoit des lettres du roy de Dan . . . pour le roy d’Anglet . . .
Elle retourne avec son mary en Dan . . .
L’an 1648, la fortune abandonna notre femme, car le 28.
de févr. la mort luy arracha le roy. Elle eut ce contentement
encore de le servir jusqves au dernier soupir2). Bon Dieu,
qvand je pense à ce qve ce bon roy luy disoit le premier
jour qv’elle le trouvoit au lit malade dans le jardin3), et qv’elle
versoit ses larmes en abondance, le coeur m’émut. Il la
prioit de ne pas pleurer, la caressoit et disoit: »Je t’ai mise
si ferme qve personne ne te peut branler«. Elle n’a qve trop
senti le contraire de la promesse du roy qvi le succéda. Car
lors qve luy étoit duc, et la visitoit en sa maison,peu de
jours après la mort du roy, la trouvant tout en pleurs, il
l’embrassoit, disant: »Je vous serai un père, ne pleurez
point.« Elle luy baisa la main sans pouvoir dire mot. Je
trouve qv’il y a été des pères dénaturés envers leurs enfans.
L’an 1649, elle fit un autre voyage avec son mary en
Hollande, accoucha à la Haye d’une fille4). Qvand son mary

’) Hermed menes den i hin Tids engelske Historie bekjendte Prins Ruprecht (eller: Rupert) af Pfalz, Hertug af Cumberland, en Søstersøn af
Kong Carl I.
Jvfr. Laur. Jacobsen Hindsholms Dagbog (udg. af Wivet). Kbh,
1779. S. 23-24.
8) »1 Haven.« Med dette Udtryk betegnes Rosenborg hyppigt af Chr. IV.
selv og af Datidens Forfattere.
4) At Leonora Christina var med på denne Rejse, omtales også af

retournoit de ce voyage, il s’apperçu premièrement du dessein
de Hannibal, de Gerstorp et de Wibe, mais trop tard. Il
s’absentoit luy meme des affaires, ne voulut écouter ce qve sa
femme luy disoit. Notre vieillard étoit de l'opinion de notre
femme, ayant des assez fortes raisons, mais tout en vain: il
se disoit de ne vouloir être un esclave éternel pour la com
modité de ses amis. Sa femme luy étoit prophète, disoit qv’il
seroit traitté en esclave qvand il n’auroit plus d’autorité, qv’on
luy soupçonneroit et invidieroit sa richesse, comme arriva, dont
je ne ferai point le récit, puisqve ce passage vous est assez
connu.
Parlons un peu de ces avantures qvi se passoient après.
Comme ils avoient gagné leur procès1), notre femme craignoit
qve cette forte partie qv’ils avoient surmontée alors, ne cesseroit avant qve de les ruiner tout-à-fait, ce qv’il devoit coûter;
ainsi elle conseilla son mary de partir de la patrie, puisqv’il
en avoit la permission du roy, et de sauver sa vie comme un
butin, car aussy bien ils trouveroi[e]nt une autre invention
qvi leur réussisseroit mieux. Il s’y résout à la fin, et ils pren
nent les deux enfans ainés avec, et s’en vont par mer à Am
sterdam. A ütrecht, ils laissèrent les enfans avec des servi
teurs et la servante, et notre femme s’habille en homme et
svit son mary, qvi prennoit la route à Lubec et de là par mer
en Svède2), pour demander la protection de la reine Christine,

Aitzema: Saken van staet en oorlogh 6 D. S. 698; jvfr. H i stor.
Tidsskrift 3 Bd. S. 386. Den omtalte Datter var formodenlig Leo
nora Sophie; dog gjør d^n Usikkerhed, der hersker med Hensyn til
flere af Børnenes Fødselstid, at jeg ikke vover at påstå det med fuld
kommen Sikkerhed.
’) Hermed menes naturligvis Sagen med Dina.
1 Randen står følgende Anmærkning: dl faut qve je vous die qve
Walter avec son frère étoit à Travemunde lors qve----------- *) se
voulurent embarqver. Le mary prit un vaisseau vis à vis le logis,
mais notre femme avec les deux serviteurs passoit le village avec une
pistolle bien chargée. Walter se cachoit, mais son frère luy paria.«

*) Her er i Håndskriftet ladet Plads åben til nogle Ord, som Afskri
veren ikke har kunnet læse.
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qv’il eut1), et comme la reine sceut qve sa femme étoit avec
luy travestie, elle la désiroit voir, ce qvi se fit2). Le mary de
notre femme fit dessein de demeurer qvelqve tems en Pommeranie, la reine luy prête un vaisseau pour l’y mener. Ayant
été trois jours en mer, le vent les porte vers la route de
Dantzig, et, ne pouvant3) entrer dans la ville4), car il étoit
trop tard, ils demeuroient hors les portes dans un bordel. Là,
il y arrivoit une pièce digne des romans à notre femme. Une
fille, jeune de seize ans ou un peu plus, croyoit qve notre
femme étoit un jeune homme, la saute au col5) après des
petites caresses, auxqvelles notre femme correspondoit et se
jouoit avec cette fille, mais comme notre femme aperçut ce
qve cette fille demandoit, et qv’elle n’étoit pas faite pour la
contenter, elle donne sa prétension à Charles6), un homme de
leur svite, le croyant plus propre pour la satisfaire qv’elle. Il
attaqve cette mignonne, luy présente son service, mais elle le
repousse bien rudement, disant qv’elle n’étoit pas pour luy,
va chercher notre femme ét l’aborde de nouveau. Notre femme
se défait d’elle, avec peine pourtant, car elle étoit un peu
effrontée, et notre femme n’osoit sortir de la chambre. Encore
pour rire, faut-il qve je vous die, et qv’il m’en souvient à
celte heure, qve dans ce fort qvi est devant Stade, dont le

’) Dronningens Beskyttelsesbrev — af 13de September — er trykt hos
Holberg: Dmks. Riges Hist. T. 3 S. 82—84.
*) Den 6te September 1651 kom Korf. Ulfeldt med Leonora Christina til
Stockholm, men rejste igjen bort en 3 Ugers Tid efter. Den danske
Resident i Stockholm, Peder Juel, vidste intet af, at Leonora Chri
stina var med på denne Rejse (Histor. Tidsskrift 5 Bd. S. 313),
hvilket er så meget mærkeligere, da den franske Ambassadør Chanut
fortæller, at hun hver Dag såes spadsere på Gaden i sin Mandfolkedragt;
se Chanut: Mémoires T. 2. Paris 1696. pag. 271—73. Han omtaler
også, hvorledes Leonora Christina havde Avdiens hos Dronningen i
denne Dragt.
а) Håndskriftet har: et n’y pouvoient.
*) Under Ilte Oktober skriver Peder Juel til Charisius, at i Følge Breve,
der i disse Dage ere ankomne fra Dantzig, er Korfits Ulfeldt kommen
til denne By, Dagen efter at Kongen af Polen var rejst derfra; se Hi
storisk Tidsskrift 5 Bd. S. 314.
&) Håndskriftet har: la santé au col.
б) Om denne Tjener se • J ammers-M in det« 2 Udg. S. 51—52, Danske
Saml. 6 Bd. S. ‘241.
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nom ne me veut pas venir à ia hâte, notre femme jouoit avec
deux soldats pour boire, et son mary, qvi passoit pour son
oncle, fit les dépenses; les soldats bien aise[s] de perdre
pour gagner la bierre, et eux étonnez à la fin qv’elle ne perdit
jamais, étoient pourtant si civiles qve de luy présenter à boire.
11 faut retourner à Dantzig. Le mary de notre femme, se
voyant si près de Thoren, eut envie de faire un voyage de
promenade, mais son dessein fut interrompu par deux hommes,
un qvi avoit servi autre fois en Norvège pour colonel-lieute
nant, et un charlatan qvi se disoit docteur Saar1) et qvi avoit
été chassé de Copenhagve. Ils demandèrent de la seigneurie
de la ville un arrest sur ces deux personnes, croyant qve
notre femme étoit Ebbe W1
Ils furent avertis de
par l’hôte, qve de telles personnes disoient qv’ils étoient tels
et telles, et ces mrs se tenoient à la porte qv’on [ne] pouvoit
sortir pour eux. Ils se lassoient vers le soir de tenir senti
nelle, et s’en allèrent. Devant qv’il fut jour, le mari de notre
femme sort de la maison le premier et attand à une porte, et
notre femme avec les deux serviteurs allèrent en chariot
attendre à une autre porte, jusqves à ce qv’elle fût ouverte;
ainsi elles (!) échappèrent cette fois. Ils allèrent par terre à Stral
sund, où notre femme prit ses propres habits après avoir été
travêtie 12 semaines et 4 jours et endurée beaucoup d’incom
modités, pas couché en lit, si non à Stockholm, à Dantzig et à
Stétin, tout le tems. Elle même fait la blanchisseuse, qvi
l’incommodoit beaucoup. L’hiver, qv’ils passoient à Stral
sund3), son mary luy enseigne, ou, pour mieux dire, com-

Se ovenfor S. 152 Anm. 2. Den forkort, latinske Oversættelse (Ny kgl.
Samling 2145, 4t0) skriver her Navnet: Dr. Suur.
’) D. e. Ebbe Ulfeldt. Om ham se bl. a. Danske Saml. 6 Bd,
S. 359. Efter hvad Leonora Christina her fortæller, synes man at
måtte antage, at E. U. har forladt Danmark i Slutningen af 1651. Til
Stockholm er han dog i hvert Fald ikke kommen før i Januar 1652;
se Histor. Tidsskrift 5 Bd. S. 319, jvfr. Becker: Saml, til Dmks.
Hist. u. Fredr. III. 1 D. S. 46 og Rothe: Brave d. Mænds Eftermæle
2 D. S. 111.
8) Ulfeldt’s »Høytrengcnde Acris Forsuar« er dateret »Straalsund den 14.
April 1652.«
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mence a luy enseigner l’espagnol. Le prinlems, ils firent de
nouveau un voyage à Stockholm, selon le commendement de
la reine Chr. . .1). Cette bonne reine, qvi aimoit les intrigves,
vouloit donner de la jalousie et faire des jaloux, mais elle
ne réussissoit point. Ils étoient en Svède jusqves après
l’abdication de la reine et les noces et coronation du roy
Charles et de la reine Hedevig, qvi fut l’an 1654. Ils retour
nèrent en Pommeranie pour demeurer sur Barth, qvi leur étoit
en hypothèqve9). Là, notre femme passoit le tems avec ses études,
par fois voyoit dans un livre latin, par fois dans un espagnol;
elle translatait un petit livre espagnol, titulé Matthias de los
Reyos3); mais ce livre tomboit depuis entre les mains d’autres,
comme encore la première partie de Cléopâtre, qv’elle avoit
traduite de françois4), avec ce qvi valoit plus qve cela.
L’an 1657, son mary la persvade de faire un voyage en
Dannem . . .5), de tâcher de parler au roy, et de voir
si elle ne pouvoit avoir qvelqve paye des personnes qvi leur
dévoient. Notre femme trouve assez à redire pour ne pas
entreprendre ce voyage, voyant cent difficultez pour ne pas
réussir, mais son mary le met sur la prière, et notre vieillard
est de l’opinion de son mary, qv’on luy pourroit rien faire,
qv’elle était sous la protection du roy de Svède et pas chassée
de Dan . . ., avec chose semblable. Enfin, il falloit obéir, elle
fait le voyage contre l’hiver, avec un carosse à six chevaux,

*) Korf. Ulfeldt og Leonora Christina kom til Stockholm den 6te Juni; se
Histor. Tidsskrift 5 Bd. S. 330.
-) For en betydelig Pengesum, som Korf. Ulfeldt havde lånt Dronning
Christina, se Histor. Tidsskrift 3 Bd. S. 411 — 12.
3) Matias de los Reyes er Navnet på en spansk Forfatter, som bl. a.
har udgivet 2 Samlinger af Fortællinger: Curial del Parnaso. Madrid.
1624. 8V0; og: Para algunos. Madrid. 1640. 4t0. Se Ticknor: History
of Spanish Literature Vol. 3 pag. 98.
4) Formodenlig menes en i sin Tid meget berømt Roman af dette Navn,
hvis Forfatter var de Costes de la Calprenede. Den første Udgave
udkom i 12 Bind i Årene 1647—58.
5) Også i »Jammers-Mindet« (2 Udg. S. 4.) sættes denne Rejse til 1657; i
Virkeligheden foretoges den i November—December 1656. En udførlig,
dansk, egenhændig Beretning af Leonora Christina om denne Rejse be
vares i Gehejme-Arkivet (Ulfcldt’skc Sager Nr. 16). Den cr trykt hos
Becker: Saml, til Dmks. Historie u. Fredr. III. 2 D. S. 441—47.
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un secrétaire1), un homme à cheval, une servante, un page
et un laqvai, voilà tout. Elle va premièrement voir sa mère
en Jutlande3) et y demeure trois jours; cela fut aussy tôt sçu
à la cour. Comme elle passe le Belt et est loing de Corsôr
tant qv’on put tirer avec un canon, voicy Uldrich Chr. Gulden1 . . .3) qvi étoit tout prêt pour aller en Jutlande la chercher
là. Il retourne avec son galliot et met pied à terre, elle de
meure dans le smack et attend qv’on met le carrosse à terre.
Guld . . ., impatient, ne pouvoit pas tant attendre, luy envoyé
le bourgmêtre Brant4) pour luy dire qv’elle voulût venir à
terre, il avoit un mot à luy dire. Elle luy répond: s’il avoit
qvelqve chose à luy dire, qv’il devoit être si discret qve de
venir à elle. Brant va avec cette réponse; en attendant,
notre femme regarde ses gens, les voit tous altérés. Sa fille
eut un accident alors, qvi luy demeure encore aujourdhuy, un
tremblement de tête, ses yeux ne se meuvent. Le secrétaire
trembloit, qve ses dents firent du bruit. Charles étoit tout pâle
comme le reste des autres. Notre femme leur parle et leur
demande pourqvoy ils ont peur? pour elle ils n’avoient à
craindre, et moins pour eux mêmes. Le secrétaire répond:
»>On nous le fera bien sçavoir«. Brant retourne avec le même
mesage, si non d’adjouter qve Gui . . . avoit l’ordre du roy,
et qve notre femme devoit venir à luy au château pour en-

’) I den foran nævnte danske Beretning om Rejsen kaldes Sekretæren
SchwartzkoplT.
a) Hun boede som bekjendt på Boller ved Horsens. Leon. Chr.s Besøg
hos Moderen omtales også i Indberetningen fra de 2 Adelsmænd, som
Nyårsdag 1657 indfandt sig hos Fru Kirsten Munk for at spørge hende,
med hvad Ret hun førte Titelen: Grevinde; se Holberg: Dmks. Riges
Historie T. 3. pag. 582.
8) Gyldenløve4) I den danske Beretning står hans fulde Navn: Caspar Brandt. Han
var født 6/n 1607, nævnes 1651 som Skriver hos Lensmanden på Ant
vorskov (Korsør Byfoged-Regnskab f. 1651 i Rentek.-Arkivet), anføres
som Borgermester i Korsør 1655 (Fuldmagt til Hyldingen i Korsør, i
Geh.-Ark.), fik 14/8 1661 Bestalling på (tillige?) at være Ridefoged over
Korsør Slot og Len (Rentek. Arkivets Bestallingsprotokol), døde n/i
1677, ved hvilken Lejlighed hans Brodersøn, der omtaler hans Død
(Danske Saml. 6 Bd. S. 49; jvfr. 5 Bd. fl. St.), endnu omtaler ham
som Borgermester i Korsør.
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tendre Tordre du roy. Elle répondoit qv’elle respectait aussy
bien là l’ordre du roy comme au château, qv’il plaisoit1) à
Gui... de luy faire là sçavoir l’ordre de Sa. Maj., et, comme
Brant la vouloit persvader, il disoit toujours: »0, beqvemer Eder, beqvemer Eder«; elle se servit du même2)
et disoit aussi: '»Priez Gui. . . qv’il se veuille beqveme«
etc. A la fin elle disoit: »Donnez autant de loisir qv’on
puisse atteler deux chevaux, car je n’espère pas qv’il voudra
qve j’allasse à pied«. Comme elle arrive devant le château,
elle fait affermer le carrosse. Brant vient de rechef la prier
de monter au château. Elle dit de non, qv’elle ne monteroit
pas; s'il la vouloit parler, qv’il vînt à elle, elle avoit fait plus
qve demi chemin. Brant tourne et retourne encore une fois,
mais elle dit de même, y ajoutant qv’il pouvoit faire tout ce
qve bon luy sembloit, elle ne boucheroit(î) de là. Enfin, mon drôle
descend, et, comme il était prêt pour luy parler, elle ouvre le
carosse et sort; luy luy fait un petit compliment, et après, luy
présente un ordre du roy, écrit dans la chancellerie, dont le
contenu étoit qv’elle se devoit hâter pour sortir de terres du
roy, si elle ne voulût imputer à elle-même le mal qv’à elle
pourroit arriver. Ayant lu l’ordre, elle fait une révérence et
luy rend l’ordre qvi étoit à luy de l’avertir, et dit qv’elle avoit
bien espéré d’avoir la grâce de baiser les mains du roy, mais
puisqve ses malveuillans avoient empêché ce bonheur par un
tel ordre, il ne restait à elle autre qve d’obéir en toute
humilité, remerciant Sa Maj. trèshumblement de l’avertissement,
qv’elle se hàteroit le plus qv’à elle seroit possible pour obéir
aux commendemens de Sa Maj.; demandoit,* si à elle étoit
permis prendre un peu à manger, car elle avoit eu le vent
contraire et été en mer tout le jour. Gui . . . répondit qve
non, qv’il n’osoit le permettre, et puisqv’elle obéissoit avec si
grande soumission, qv’il ne montreroit pas son autre ordre
qv’il avoit, luy demandoit à l’instant si elle vouloit voir son
autre ordre? Elle disoit qve non, qv’elle se tiendroit selon
l’ordre qv’elle avoit vu, se vouloit mettre dans le smacke pour
retourner. Gui . . . luy tend la main et dit qv’il luy plaisoit
Således oftere.
’) Det i den tyske Oversættelse af »J.-M.« trykte Uddrag af Selvbiografien
tilføjer: terme.
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d'entrer dans son galliote. Elle le fait. Ils firent moitié
chemin sans parler, enfin Gui.. . romp le silence, ils entrèrent
en discours. 11 luy dit enfin qv'on avoit fait accroire au
roy qv'elle avoit assemblé beaucoup de gentilshommes chez sa
mère, et qv’il avoit ordre de séparer cette cabale. Ils eurent
un long discours ensemble, parlèrent de l’affaire de Dina; il
disoit qve le roy n’en sçavoit pas encore la vraie vérité. Elle
plaignoit qve le roy ne tàchoit pas de le sçavoir. Enfin, ils
arrivèrent la nuit à Nybourg. Gui . . . l’accompagne dans
son hôtellerie, et luy va dans le sien, envoie une heure après
Scherning1) pour luy dire, qv’à l’aube du jour elle devoit se
tenir prêle pour arriver à Assens le lendemain au soir (qvi
étoit impossible de le faire avec ses propres chevaux, qvi
n’arrivoient qv’avec le jour); elle disoit qv’oui, qv’elle vivroit
selon ses ordres, se met en discours avec Scherning, lui
parle d’autre chose. Je ne sai: elle gagna ses bonnes grâces,
et il fit autant auprès de Gui . . . qve Gui ... ne la hâtoit
pas trop. Vers les 9 heures du matin, il vint luy dire qv'il
ne croyoit pas nécessaire de la conduire davantage, qv’il
espéroit qv’elle svivroit l’ordre du roy, et la prioit de parler
à Kay v. Ahlefeld à Haderslef3), qvand elle passeroit par là: il
avoit ordre [de] ce qv’il devoit faire. Elle promit cela, et Gl.
retourne pour Copenhagve et donne un homme avec à notre
femme, qvi la devoit gvetter. Notre femme ne croit pas être
nécessaire de parler à Kay v. Ahlefeld, car elle ne luy avoit
rien à dire et elle n’aimoit point voir plus d’ordres, passe
Haderslef et va à Apenrade, attend là 10 jours une lettre de
Gl. qv’il avoit promis de luy écrire3); comme elle voit qv’il

A) Formodenlig den bekjendte Generalavditør Povl Tscherning, Gabels
Ven og en af Regeringsforandringens Forkæmpere. Han var (i Følge
Lcngnick’s Stamtavle over Familien T.) født 25/i 1627, døde n/g 1666.
2) Kai v. Ahlcfeldt var Amtmand i Haderslev fra 1649—1670; om ham
se bl. a. Rhodc: Saml, til Haderslev-Amts Beskrivelse S. 48—49.
3) 1 den danske Beretning, hvor Fremstillingen i alle Hovedtræk er væsen
lig den samme som her, siger Leonora Christina, at hun kom til Åbenrå
den 30tc November. Medens hun lå her, blev der udfærdiget en hem
melig kgl. Ordre (af2/« 1656) til Statholder Grev Rantzau, Kai v. Ahlefeldt, Amtmand i Haderslev, og Heinrich Bluhmc, Amtmand i Rendsborg,
om at standse Leonora Christina, hvor hun måtte antræifes på denne
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ne tient non plus parole, elle se met en chemin pour aller à
Slesvig, à demi chemin elle fait halte et dessein de dîner.
Voici qve l’écrivain de Flensbourg, Holst1), vient en charriot
avec deux arqvebuses plus grandes et plus longves qve des
hellebards. Il donne ordre de fermer la barre de Boy. . .2),
envoie au village, qvi est tout proche, qve les paysans se dé
voient tenir prêts avec leurs épieux et armes, il fait prendre
de mêmes armes, scilicet de grands bois, à 4 personnes qvi
étoient dans la taverne. Après, il entre et fait un long dicente
à notre femme, des complimens d’une aune, pour traîner le
tems. L’affaire étoit, qve le gouverneur8) désiroit qv’elle vouloit venir à Flensbourg, il avoit un mot à luy dire, il espéroit
qv’elle luy feroit ce plaisir de se reposer une nuit à Flensb.
Notre femme répondoit qv’elle n’avoit pas le bonheur de ses
connoissances, ainsi qv’elle croyoit qv’il la prit pour une autre ;
si elle le pourroit obliger en qvelqve chose, elle demeureroit

Rejse, som hun uden Kongens Vidende og Vilje foretager ind i Danmark,
for at fratage hende alle de Brevskaber, Staten og Kongen angående, hun
måtte føre med sig. De skulle i den Anledning gjennemsøge hendes
og hendes Følges Gjemmer, men må kun tage de nævnte Papirer og
for Resten ikke hindre hendes Rejse (Udkast i Geh.-Ark., Registrant 90,
Historica, Convolut 3).
J) 1 den danske Beretning kaldes han »Amtskriver«. Han var virkelig også
Amtskriver i Flensborg, og hans fulde Navn var Claus (eller: Nicolai)
Holst. Hofman’s Efterretninger om denne Mand (Danske Adelsm.
2 D. S. 321 Anm. y) ere aldeles forvirrede og ubrugelige. Tildels
synes han at have forvexlet ham med hans Fader Johan Holst, der
tidligere havde beklædt samme Stilling som Sønnen. Om den Hævn,
Korf. Ulfeldt senere tog over Claus Holst på Grund af hans ovenfor
skildrede Optræden mod Leonora Christina, se Slutningen af nærværende
Skrift.
2) I den danske Beretning siger Leon. Chr., at hun vilde ikke ind i de
store Byer, men drog Flensborg forbi; »der ieg kom den 10 Dec. vdi
ett krog en halff mili fra Flenszborg, heder —------ , som ieg actede
lided att beede« o. s. v. Navnet på Stedet står her in blanco, men for
modenlig er der Tale om Bilskov og en der liggende Kro. På Danckwerth’s Kort fra 1648 (i »Landesbeschreib. der Herzogthiimer) betegnes
denne Lokalitet som: Byldschowkrog.
3) Amtmand i Flensborg var (fra 1652—1680) Detlev v. Ahlefeldt, den
samme som 1663 sendtes til det brandenburgske Hof for at få Oplysning om
den Sag, der bevirkede Korf. Ulfeldts Domfældelse; om ham se bl. a.
Moller: Nachricht von d. Geschl. dcrcr v. Ahlefeldt S. 257 flg.
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à Sleswig demain, pour sçavoir en qvoi qv’elle le pût servir.
Non, ce n’étoit pas cela. 11 prie de rechef. Elle commande à
Charles de faire atteler. Holst entendoit ce françois, il prioit
pour l’amour de Dieu de ne pas partir: il avoit ordre de ne la
laisser pas partir. »Vous«? dit elle, avec un ton un peu haut;
»qvi êtezvous? de qvelle autorité parlefz] vous ainsi?« Il disoit
de n’avoir pas un ordre par écrit, mais de bouche, et son
gouverneur viendroit bien tôt; il prioit pour l’amour de Dieu
de lui pardonner : il étoit serviteur, il se voudroit mettre à terre
pour faire marcher sur luy. Elle disoit: »Ce n’est pas à vous
de me faire des complimens, moins à vous de me retenir,
puisqve vous ne me pouvez montrer l’ordre du roy; mais c’est
à moi à songer à ce qve je dois faire.« Elle sort et com
mande son laqvai, qvi étoit le seul résolu entre sa svite, de
s’impatroner le chariot de Holst et de ses arqvebuses. Holst
la svit, priant cent fois et disant toujours : »Je n’ose vous
laisser passer, je n’ose ouvrir la barre.« Elle disoit: »Je ne
vous prie point d’ouvrir« ; elle entre dans le carrose. Holst
met la m[a]in sur la portière et chante le vieux chanson.
Notre femme, qvi avoit toujours qvand elle voyag[e]oit des pistolles dans le carrose, tire un et luy présente, disant: »Re
tirez vous, ou je vous donnerai ce qv’il y a icy dedans.« 11
ne tardoit pas de qvitter et lâcher prise, puis elle jette un
patacon à ceux qvi la dévoient tenir, disoit: »Voilà pourboire,
aidez à faire passé (!) le carrose la fossée«; ce qv’ils firent
incontinent. Pas un demi qvart d’heure après qv’elle étoit
passée, voicy le gouverneur qvi vient avec encore un autre
charriot, deux hommes en chaqve chariot, et 4 fusils en
chaqve chariot; on avertit notre femme de cette poursvite, elle
fait prier ses deux charretiers, qv’elle avoit pour son page et
bagage, de leur empêcher le chemin tant qv’ils purent; à
Charles elle commande de toujours se tenir au côté du car
rose, si elle voyoit qv’ils gagnassent chemin, pour se jetter
sur le cheval; se défit de sa robbe fourrée1). Ils disputoient

’) I Randen står følgende Anmærkning: »Elle fait un voyage de Bart en
Hollande pour l’amour des incommodités de sa fille Hel.; notre vieil
lard étoit avec.«
Denne Anmærkning er dog, som man ser, an-
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le chemin jusqves au pont qvi sépare le territoire du roy et
du duc. Comme elle étoit passée le pont, elle se ferme, remet
sa robbe et met pied à terre. Les autres se tenoient de
l’autre côté du pont pour la regarder, ainsi elle échappoit
encore pour cette fois. Mais c’étoit un plaisir de voir comme
le secrétaire suoit, comme il eut belle peur; il fit pas non
plus le brave après, confessoit librement qv’il étoit demi mort
de crainte. Elle revint à Barth1) et trouve son mary bien,
bien malade. Notre vieillard avoit qvasi perdu l’espérance de
sa reconvalescence, elle fait miracle avec sa présence: le
matin il a les forces pour être hors du lit, dont notre vieillard
s’émerveilloit extrêmement.
Comme notre femme pense de passer qvelqves jours en
tranqvillité à de petits études, à de petits ouvrages, destinations
et confitures et choses semblables, voici son mary qvi s’engage
dans les gverres. Le roy de Svède mande après luy à Stétin,
il dit à sa femme de ne s’y vouloir mêler, il le fait pourtant,
ne revient à Bart, va tout droit avec le roy. Elle sçait qv’il
n’étoit pourvu de rien, voit le danger auqvel il se met, en
veut participer, s’éqvippe à la hâte, et, sans qv’il le demande,
le vient trouver à Otlensen. Il la voulut persvader de retour
ner à Hambourg, luy parle du grand danger. Elle disoit qve
le danger étoit cause, qv’elle luy vouloit faire compagnie et le
partager avec luy. Ainsi elle alloit avec et n’eut gvères des
jours sans inqviétudes ; principalement qvand Friderichsodde
fut prise3), elle avoit à craindre pour mari et pour fils. Là,
elle eut le bonheur d’accorder le c. Wrangel et le c. Jaqves3),
qve son mary croyoit être impossible, n’y pouvant réussir. Elle
eut encore la fortune si bonne qve de gvérir son fils aîné et

bragt på urette Sted og hører uden Tvivl til den følgende Del af Be
retningen. Om Ellen Christine Ulfeldt se bl. a. Danske Saml.
5 Bd. S. 221—22. I Følge den yngre Sperling’s Vidnesbyrd i hans
Samlinger om lærde Kvinder (GI. kgl. Samling, Nr. 2110 a, pag. 434
og 436) var hun født i Oktober 1643 og døde den Ilte December
1677.
1) 1 Følge den danske Beretning kom hun til Barth den 15de De
cember.
2) Den 24de Oktober 1657.
8) Uden Tvivl Grev Jakob Casimir de la Gardic.
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8 de ses serviteurs, malades d’une fièvre maligne: Sprinckeln.
Il n’y avoit alors nul médecin dans l’armée, notre vieillard
étoit parti.
Qvand son mary passoit avec le roy en Séelande, elle
demeuroit en Fyn. Le jour qv’elle avoit fait dessein de partir
le lendemain pour aller en Schone, une poste vient avec nou
velles, qve M. sa mère s’alloit mourir, la demandoit parler. Elle
va en poste en Jutlande, trouve Madame fort malade et hors
de toute espérance de vivre. Elle n’y avoit été qv’une nuit
qve son mary luy envoie un homme pour dire: si elle luy vouloit parler en vie, qv’elle se dût hâter. Voilà notre femme
bien mal, il faut qv’elle abandonne M. sa mère, qv’elle voyoit
demi morte déjà, luy dit le dernier adieu avec une grande
douleur, va en poste trouver son mary, qvi étoit bien malade
à Malmôe1). Deux jours après, elle eut les nouvelles de la
mort de M. sa mère, et, aussi tôt qve la santé de son mary
le permettoi, elle va en Jutlande pour donner les ordres né
cessaires pour les funérailles de M. sa mère. Elle retourne
encore une fois en Schone devant les enterremens2). Après

*) I Chr. Sommers Ligprædiken over Kirsten Munk (trykt i Bang’s
Saml. 3 St. S. 294 flg.) siges der ganske i Overensstemmelse med oven
stående Beretning, at Kirsten Munk under et ualmindelig heftigt Syg
domsanfald lod sende Bud til Odense efter sin kjære Datter, som også
den 9de April indtraf på Boller. Nogle Dage efter tog hun imidlertid
• sit Forlov af sin allerkjæreste Fru Moder«, eftersom hun »hastede for
sin Herres Svagheds Skyld, hannem sin skyldig Tjeneste at bevise«; se
Bang: a St. S. 333—34. Et Condolationsbrev fra Karl Gustav til Korf.
Ulfeldt i Anledning af dennes Sygdom findes i Børringe Klosters Arkiv;
det er dateret 8de April 1658; se Svenskt biographiskt Lexicon
19 Bd. S. 43.
«) Begravelsen fandt Sted den 23de Juni i St. Knuds Kirke i Odense, sam
tidig med Datteren Sophie Elisabeth, Grev Chr. Pentz’s Enkes.
Indbydelsen til Begravelsen er undertegnet af Kirsten Munks 4 Sviger
sønner: Korf. Ulfeldt, Hannibal Sehested, Hans Lindenov
og Ebbe Ulfeldt og dateret: Malmøe den 1 Junij Ao. 1658; den er trykt
hos Bang a. St. S. 308—9, jvfr. Holberg: Dmks. Riges Historie T. 3
S. 586.
Da Dødsfaldet og den derpå følgende temmelig opsigt
vækkende Begravelse må antages igjen at have henledet Folks Tanker
på Kirsten Munk, der i de senere År af sit Liv ellers havde levet for
holdsvis roligt hen, måtte det ligge nær at antage, at den af mig i for
rige Bind af disse Samlinger udgivne Satire, Fru K. M.s Ballet, var
bleven til i Tiden nærmest efter hendes Død. Jeg var selv engang til-
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les enterremens, elle vint à Copenhagve et passe pour Malmôe
un jour devant qve le roy de Svède pour la seconde fois recommençoit la gverre et se fit voir devant Kopenh . . .
L’an 1659, le roy de Svède fit arrêter son mary à Malmôe1) ;
elle va incontinent pour Helsingôr pour parler au roy, mais
n’eut pas le bonheur de luy parler, ains au contraire le roy
envoyé deux des conseillers2) luy dire, qv’elle auroit à choisir,
si elle vouloit être sur ses biens et en avoir la direction, ou
si elle vouloit retourner à Malmôe et être arrêtée avec son
mary. Elle remercioit trèshumblement Sa Maj. de la grâce du
choix: elle choisissoit de souffrir avec son mary, et [serait?]
bien aise d’avoir le bonheur de le servir dans ses afflictions et
porter le fardeau avec luy, qvi luy sêroit tant plus facile. Elle
retourne à Malmôe avec ces nouvelles, son mary en montroit
trop de douleur qv’il n’étoit pas permis à elle de soliciter pour

bøjelig til at tro dette, så meget mere, som der er et og andet i Satiren
selv, som bedst synes at kunne forklares under denne Forudsætning.
Når jeg alligevel til syvende og sidst har ment at måtte sætte dens Af
fattelse et Par År længere tilbage i Tiden, beror dette på, at i
Følge den hele politiske Situation, som var skabt ved den for Landet
så ulykkelige Krig og Roskildefreden, synes det næsten nødvendigt, at
en Satire, som overhovedet var rettet mod hin Kant, ikke blot i det
hele måtte have en ganske* anden Karakter, men også i overmåde
mange Enkeltheder være udarbejdet på en ganske anden Måde. 1 For
hold til den store Ulykke, som havde ramt Danmark, synes nogle af
de Forhold og Personer, som omtales i Satiren, at være altfor ube
tydelige til endnu at erindres med et så levende Had, og på den anden
Side er der én Mand, mod hvem Satiren, hvis den var skrevet 165S,
måtte antages at have vendt sig med en ganske anden Skarphed og til
dels på ganske andre Motiver, end den nu gjør det, nemlig Korf. Uifeldt. Også sådanne Omstændigheder komme med i Betragtningen, som
at den svenske Regent, der omtales, ikke er Karl Gustav, men (i det
mindste efter min Fortolkning) Dronning Christina; at Ebbe Ulfeldl
spottes på Grund af hans foregivne Fordringer på den danske Krone,
skjønt der i Roskilde-Traktaten (rigtignok ved et hemmeligt Tillæg) var
givet ham Udsigt til Skadesløsholdelse, o. s. v.
*) Det skete den 24de Maj 1659. Angående de nærmere Omstændigheder
ved Arrestationen, dens Årsager, den påfølgende Proces og Ulfeldts og
Leonora Christinas Flugt se især Nyt his tor. Tidsskrift 4 Bd. S 1
—98; jvfr. Danske Magazin 3 R. 1 Bd. S. 267. flg., Nyerup: Friderik
den Tredie S. 251 flg. og ft. St.
2) I Følge Nyt hist. Tidsskr. a. St. S. 41 var det de to Rigsråder Grev
Gabriel Oxenstjerna og Hr. Gustav Soop.
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luy, elle le console le mieux qv’elle put. Peu de jours après,
un officier entre chez eux et par ses impertinences irrite tant
son mary, qv’il eut une apoplexie. Voilà notre femme accablée
de douleurs, elle fait le lendemain venir le prêtre, fait commu
nier son mary, et communie elle même, elle ne sçait l'heure
de se voir veuve, personne ne la vient voir, personne par conséqvent la console, il faut qv’elle le fasse elle même. Elle a
un mary qvi n’est ni mort ni vivant: il mange et boit, il parie
sans qv’on peut tirer du sens. Environ 8 mois après, le roy
de Suède commence un procès contre son mary1), et, pour
la faire répondre pour son mary, on la mêle aussy dans de
certains points, comme : d’avoir demandée après des nouvelles ;
par où cette dame fut emportée qve son époux menoit à Copenhagve, qvi étoit Trolle? et elle avoit gardé des hardes d'un
gentilhomme danois dans sa maison2).
Puisqve son mary
étoit malade, le roy de grâce luy permettoit de répondre pour
luy; ainsi on procéda avec elle 9 semaines de svite, elle n’eut
autre pour aide d'écrire au net ce qv’elle concipoit, si non sa

*) Denne Tidsangivelse passer nærmest på det Forhør, som Leonora Chri
stina på sin Mands Vegne underkastedes i sit eget Hus den 17de De
cember 1659. Men Processens Begyndelse må under alle Omstændig
heder snarere regnes fra den 24de Oktober, paa hvilken Dag den svenske
Fiskal fremlagde sit første Indlæg i Sagen for den nedsatte Undersøgel
seskommission. Leonora Christinas første Forsvars-Indlæg — hun skrev
i alt 3 i denne Sag — blev indgivet den 29de Oktober ; se Nyt hi s tor.
Tidsskr. a. St. S. 46—47.
2) 1 Randen står følgende Anmærkning: »A ces 3 points elle répondoit,
qv’elle avoit demandé après des nouvelles: si elle étoit seule curieuse,
les gazettiers ne gagneroifenjt pas beaucoup; elle avoit demandé après
cette demois., puisqve sa soeur la prioit; les hardes de ce gentil
homme étaient dans la maison, devant qv’eux achettassent la maison.
L’avocat demandoit, pourqvoi elle ne l’avoit pas dit ou fait dire. Rp.
Elle n était point le fiscal du roy, etc.« — Med Hensyn til de 2 først
anførte Punkter kan jævnføres Nyt hist. Tidsskr. a. St. S. 55 og S. 33
og 75. Den omtalte «demoiselle« er uden Tvivl Birgitte Rantzau, som
i Slutningen af December 1658 var bleven hentet fra Skåne til Kjøbenhavn af sin Fæstemand, Kammerjunker Korfits Trolle, hvilken sidste
havde spillet en fremtrædende Rolle ved Forberedelserne til Malmøboernes påtænkte Rejsning mod Svenskerne. Den omtalte »Søster« er
vistnok Margrethe Rantzau (gift med Ove Thott til Skabersjø),
som også omtales i »Jammers-Mindet«; se dette Skrift 2 Udg. S 77; jvfr.
Danske Saml. 6 Bd. S. 224 og 236—37.
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fille aînée, bien jeune alors1); à elle étoit permis de se servir
de WolfT2) pour accepter les accusations et pour porter les
réponses, mais il n’écrivit rien pour elle. Si vous prennez
plaisir de sçavoir le procès, Kield vous en pourra informer3).
Après avoir procédé tant de semaines, et qv’elle avoit répondu
au discours qv’on disoit son mary avoir dit à un et autre, ils
croyoient qve son mary se faignoit malade. On envoie 4 mé
decins avec le commendant pour visiter le malade, ils trouvent
qv’il est réellement malade4). Eux, pas contents de cela,
mettent la justice dans sa maison, car ils avoient honte de la
faire venir à eux. Ils font venir le magistrat de la ville, qv’ils
mettent en un côté de la sale, à Vautre côté des gentilshommes
danois qvi étoient en arrêt, tous pour des témoins; à une
table ronde 8 commissaires et Pavocat devant la table, à une
autre table deux protocollistes5). Ayant fait cet appareil, on
fait entrer notre femme. Il faut dire premièrement, qve deux
des délinqvens, qvi furent justiciez6) après, et un autre7), en*) Anne Kathrine Ulfeldt. Hendes Fødselsår er ubekjendt, men hun
har vel dengang været omtrent en Snes År gammel.
*) Formodenlig den samme Mand, som omtales ovenfor S. 150.
8) Se foran S. 139 og T. Becker: To Fortæll. fra Enevældens Barndom
S. 143. Kjeld Friis nævnes ofte i den Malmøske Sag og var selv en
Tidlang arresteret tilligemed andre af Korf. Ulfeldts Folk; jvfr. Nyt hist.
Tidsskr. a. St. S. 45, 52 Anm., 55, 81.
4) I Følge Nyt histor. Tidsskr. a. St. S. 48 må Undersøgelsen af de
omtalte 4 Læger, som erklærede Ulfeldt for apoplektisk, være foregået
allerede før den egenlige Proces’s Begyndelse. En ny Undersøgelse
fandt dog Sted henimod Slutningen af Året ved Provincial-Medicus
Chr. Foss.
6) Forf. taler her om det ovenfor nævnte Forhør, som afholdtes hjemme
hos hende selv den 17de December. Der existerer en udførlig dansk
Beretning af hende om dette Forhør, som Molbech har benyttet i den
ofte citerede Afhandling i Nyt histor. Tidsskrift. Den egenhændige
Original findes i Gehejme-Arkivet (Ulfeldt’ske Sager Nr. 16). Den be
står af 11 tæt beskrevne Blade i Folio, med Udskrift: »Huad som pas
seret vdi den Confrontation her vdi mit Huss i Malmø den 17 Dec.
1659.« — Navnene på de danske Adelsmænd — 5 i Tallet —, der, arre
sterede som Medvidere eller Deltagere i den Malmøske Sammensværgelse,
vare tilstede ved Forhøret, nævnes Nyt histor. Tidsskr. a. St. S 79.
e) Håndskriftet har: justifiez.
3 af de i hin Sag indviklede Personer bleve henrettede; den mest kom
promitterede var Bartholomæus Mikkelsen; de andres Navne se
Nyt hist. Tidsskr. a. St. S. 90; jfr. Nyerup: Friderik den Tredie S.
254 flg. Henrettelsen synes at være gået for sig den 22de December
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semble un des serviteurs de son mary, y étaient menés. On
fait entrer les principaux des délinqvens, et après les autres,
pour faire leur serment de dire leur vérité. Or faut-il sçavoir
qve [ces] mess" étaient déjà condamnés à la mort et furent
justiciez1) peu de jours après. Lorsqve l’avocat avoit dit qv’à
cette heure ils avoient fait leurs sermens selon les loix, notre
femme disoit: »Post festum! Après qve vous avez procédé avec
mon mary tant de semaines, et tout fondé sur le caqvet (paa
lifie Taie)2) des délinqvens, vous venez après qv’ils son[t]
condamnez de souffrir selon leurs forfaits, et leur faitez faire
des sermens; je ne sçai pas si cela est conforme aux loix«?
L’avocat ne répliqvoit rien làdessus, ainsi (!) croyoitde confondre
notre femme, disoit qv’il trouvoit des choses contraires l’un à
l’autre, citait les passages, les feuilles, les lignes, demandoit
un accord entre ces choses. Elle, qvi avoit alors encore une
bonne mémoire, se souvenoit bien de ce qve sa propre cer
velle luy avoit dictée, répondoit qv’on ne trouveroit pas sa ré
ponse telle qve l’avocat disoit, mais telle et telle, demandoit
qv’il fût lu ouvertement, ce qvi fut fait. L’avocat fit de telles
preuves trois fois; comme ils voyoient rien gagner parla, les
seigneurs l’attaqvent, trois en un coup, l’un luy fait une de
mande, un autre une autre demande; elle leur dit tout douce
ment: »Messieurs, avec permission! qv’un me parle à la fois!
car je ne svis qv’une et ne puis répondre à trois en un coup;
ainsi ils en eurent un tant soit peu de honte. Le principal
point sur qvoi ils se tenoient fermes, était qve son mary était
un vassal par serment et un serviteur du roy, ce qv’ils avoient
gardé comme un Stickblat. Elle démontroit qve non, qve
son mary n’étoit ni vassal ni serviteur: il avoit ses terres sous
le roy, comme il y avoit des Svédois qvi l’avoient autre part,
mais pas pour cela des vassaux; qv’il n’avoit jamais fait ser
ment de fidélité au roy de Svède, mais qv’il luy avoit fait des
fidélitczn); qv’il n’étoit plus en aucune obligation, cela elle
montroit avec une lettre du roy, dans laqvelle il le remercioit
de scs services, espère de faire en sorte d’icy après qv’il luy
rendroit plus de services. Elle ferme la bouche au délinHândskriftet har: justifiez.
2) Skal uden Tvivl være: paa luse Talc.
•
3) Se Nyt hislor. Tidsskr. a. St. S. 87—88, jvfr. S. 49 — 51, 72 og 77.
Danske Samlingcr.

Anden Række.
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qvent1) et prie les seigneurs d’en faire dé réflexion. Qvand
tout fut fini, qvi duroit 3 heures2), elle demande qv’on lise
devant elle le protocol. Le président disoit, qv’elle ne devoit
pas douter qve le protocol ne fût juste, qv’elle en auroit une
copie, qv’ils avoient à cette heure compris l’affaire et feroient
une fidelle relation au roy. Et en sa faveur tout demeuroit-là,
ils n’eurent point de sentence, et on les tenoit toujours en
arrest. Le roy de Svède se meurt et la paix se fait, mais
eux demeurent arrêtés. Un ami la vient advertir un jour qv’il
y a un vaisseau de gverre à la rade qvi les doit mener en
Finlande8). Comme elle voit son mary un peu remis, qv’il

^Bartholomæus Mikkelsen; angående Leonora Christinas Optræden
mod ham, se Nyt hist. Tidsskr. a. St. S. 80 flg.
2) Efter hendes egen danske Beretning — »fra Klokken halffgaaen 9 indtil
næsten paa slaget 1«.
8) Som bekjendt fortæller Pufendorf (De rebus a Car. Gustavo gestis lib. G
g 52), at det var Hannibal Sehested, der ved at lade Ulfeldt tilstille
et falsk Budskab om, at han var bleven domfældt af den svenske Re
gering (i Stedet for, at det var besluttet at give ham fri), foranledigede
ham til at flygte. I »For Literatur og Kritik« 1 Bd. S. 161 flg. har
J. L. Rohmann søgt at modbevise dette Udsagns Rigtighed (der for
øvrigt også, dog kun tildels, støttes af T er Ion’s Mémoires, T. 2,
1681, pag. 514 flg.), og Molbech (Nyt hist. Tidsskr. 4 Bd. S. 373 Anm.)
slutter sig til Rohmann. Dennes Bevisførelse holder dog for så vidt
ikke Stik, som den for en Del er grundet på, at Friflndelseskjendelsen
først skulde være afsagt efter den 20de Juli, det vil sige, efter at Ulfeldt
allerede i nogen Tid havde været i Kbhvn. At dette er urigtigt, sees
deraf, at der i Børringe Klosters Arkiv findes 2 Kopier af den svenske
Regerings Resolution om Frigivelsen med Datoen 7de Juli 1660; det
kan tilføjes, at der er vedføjet den ene en Befaling fra Kongen om at
give Hannibal Sehested Adgang til Fangen for at forkynde ham Amne
stien; se Svenskt biograph. Lexicon 19 Bd. S. 43. Skjønt man
ikke med Sikkerhed kjender Dagen, da Flugten foregik, er der vistnok,
hvad Tiden angår, intet til Hinder for, at H S. kunde have været
virksom ved hin Lejlighed. Jeg må dog udtale, at selv med Erindring
om Leonora Christinas S. 149 aftrykte Ytring om H. S s »amitié«, at
det kom hendes Mand dyrt at slå, forekommer Udtrykket »ami« på nær
værende Sted mig ikke at være brugt ironisk. — Da jeg er kommen
til at omtale Hann. Sehested, kan jeg måske her berigtige en Bemærk
ning, som jeg i forrige Bind af dette Tidsskrift (S. 355 Anm. 3) gjorde
om ham, idet jeg sagde, at det synes, som om han undertiden i Hannibalsfejden er bleven kaldt »General«. Jeg har nemlig herved overset
eller rettere glemt, at han i de i »Saml, til d. norske Folks Hi
storie« 2 - 5 Bd. trykte Breve fra 1645 ikke blot jævnlig selv skriver
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raisonnoit bien, elle luy conseille de faire scamppa et d'aller
à Lubeck: elle iroit à Copenhagve et tâcheroit après d’accom
moder l’affaire. 11 y consent, et elle luy fait sortir toutes les
gardes qvi étoient tout à l’entour de la maison (36 en nombre);
comme elle reçoit les nouvelles qv’il est passé, et qv’elle peut
faire ses comptes qv’il pourroit être en chemin pour Lubec,
elle eschappe aussy et va tout droit à Copenh . . . Arrivant
là, elle trouve son mary devant soy; elle fut bien et avec dou
leur surprise, craignoit ce qvi arriva après, mais luy s’avoit
fait bercer si doucement, qv’il croyoit entrer dans les bonnes
grâces du roy1). Le lendemain, ils furent pris tous deux et
menés à Borringh ... .2) Son mary étoit malade; venant à
Borr..., on le met sur un lit, et le menoit de la ville au
château, qvi sont deux lieux. Ce seroit ennuyeux pour vous
de vous dire tout ce qvi se passoit à Borringh... Si vous y
prennez plaisir de le sçavoir, il y a un homme à Hambourg
qvi vous le pourra dire3). Je vous en dirai pourtant une
sig: Kgl. Majestæts Statholder og General udi Norge (jvfr. Danske
Saml. 6Bd. S. 319), men også officielt tituleres således af andre, hvad
der viser, at han virkelig har haft særskilt Generals Charge.
’) Jvfr. »Jammers-Mindet« 2 Udg. S. 5, Nyt histor. Tidsskr. 4Bd. S. 93
og 382 Anm. 13, Histor. Tidsskr. 3 Bd. S. 457—58. Originalen til
det på sidst anførte Sted aftrykte Brev fra Korf. Ulfeldt til Fredr. III.,
dateret »Kopenhagen le 19. de jullet 1660«, findes i Gehejme-Arkivet
(Ulfeldt’ske Sager Nr. 16).
’) I Følge Leon. Chr.s egne historiske Anmærkninger til de Vers, hun 1686
broderede på Alterklædet til Maribo Kirke, men som hun efter Sper
lings Udsagn i »De feminis doctis« fandt det rigtigst bagefter at tage
af igjen (det er disse Vers og Anmærkninger, der i Bang’s Saml, af
nytt. Mat. 2 St. S. 143—46 ere indsatte i den uægte Selvbiografi; jfr.
•Jammers-Mindet« 2Udg. S. Xll Anm. 2), var det den 21de Juli at hun
og Korf. Ulfeldt bleve førte til Bornholm. Denne Dato stemmer også
bedre med de ellers bekjendte Omstændigheder end den, der sædvanlig
angives: den 25de; jvfr. Wolff’s Journal f. Politik 1816, 3, 138, Nyt
hist. Tidsskr. 4 Bd. S. 382 Anm. 14.
a) Uden Tvivl den Tjener, som delte Fangenskabet med Ulfeldt og hans
Hustru. Han var en Vesterjyde og hed Peter Pflugge. At han senere
bosatte sig i Hamborg, sees af Suhm’s Nye Saml. 3 Bd. S. 249 og T.
Becker: To Fortællinger S. 143; jvfr. Wolff’s Journal 1816, 1, 208 og
ovenfor S. 139. Om Fangenskabet på Bornholm har der iøvrigt, efter Leon.
Chr.s Udsagn i »Jammers-Mindet« (2 Udg. S. 5) existeret en udførlig
Fremstilling fra hendes egen Hånd. Jeg mente engang, at den mulig
kunde findes i det Waldstein’ske Familiearkiv, men Grev W. har på
12*
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partie et le principal de ce qv’il m'en souvient1). A Bonne,
la ville où ils abordèrent à Borringh., notre femme écrit au
roy et à la reine au nom de son mary qvi étoit malade2),

Forespørgsel erklæret, at dette ikke var Tilfældet, hvorimod han har antydet,
at såvel hin Beretning som andre Sager vedkommende Korf. Ulfeldt mulig
kunde bevares i den grevelig Thun’ske Familie, der ligesom han selv
hører til Ulfeldts Descendens. Selv om det nævnte Skrift ikke skulde
findes mere, have vi dog — foruden de korte Notitser i »J.-M.« (2Udg.
S. 5—6) og den her meddelte Fremstilling — endnu adskillige Oplys
ninger om Fangenskabet på Bornholm, hidrørende fra Leon. Ghr. selv,
hvilke Oplysninger indeholdes i en af hende udfærdiget Besvarelse af
15 skriftligt opsatte Punkter vedkommende især Forholdet til Fuchs og
Flugtforsøget, hvorom Grev Chr. Rantzau afæskede hende Forklaring
den 5te Oktober 1661. Originalen til dette Aktstykke findes — ligesom
en hel Del andre til det Bornholmske Fangenskabs Historie hørende
Dokumenter — i Gehejme-Arkivet, Ulfeldt’ske Sager Nr. 17. — Det kan
endnu tilføjes, at den Omstændighed, at Leon. Chr. tidligere skriftlig
har behandlet hint Afsnit af sit Liv, åbenbart ikke har været uden Ind
flydelse på den forholdsvis større Udførlighed (og Korrekthed), hvormed
Beretningen om Fangenskabet fremtræder her i Selvbiografien. Noget
lignende gjælder, dog i mindre Grad, om Beretningen om Rejsen ind i
Danmark 1656 og om Fangenskabet i Malmø.
’) I min Udgave af »J.-M.« (2 Udg. S. 5 Anm. 3) har jeg nævnet de vig
tigste af de hidtil trykte Bidrag til det Bornholmske Fangenskabs Hi
storie. I et af disse Bidrag — en allerede tidligere citeret Afhandling
af Molbech i Nyt histor. Tidsskr. 4 Bd. S. 369—441 — er der taget
Hensyn ikke blot til de trykte, men også til de allerfleste hidtil kjendte
utrykte Kilder. Et vigtigt Aktstykke, som dog Molbech ikke her har be
nyttet, er Korf. Ulfeldts håndskrevne Apologi, af hvilken en nyere fuld
stændig Afskrift bevares på det store kgl. Bibliothek (Ny kgl. Smlng.
Nr. 2139 b, 4to); nogle Brudstykker af en ufuldstændig, Grev Waldstein
tilhørende, Afskrift ere trykte i den tyske Oversættelse af »J-M.« S.
289 flg. Om dette Arbejde se iøvrigt T. Becker: To Fortællinger fra
Enevældens Barndom S. 140—41. Da en Hoveddel af Apologien går ud
på at bevise, at de Underkastelses-Erklæringer, som Ulfeldt afgav dels
under Fangenskabet på Bornholm, dels umiddelbart efter det, vare
ham aftvungne ved Fangenskabets Hårdhed og ved Regeringens gjennem Grev Rantzau udtalte Trusler, indeholder dette Aktstykke mange
oplysende og interessante Enkeltheder vedkommende hint Fangenskabs
Historie.
*) Originalen til Brevet til Kongen, dateret 28de Juli, findes i GehejmeArkivet (Ulfeldt’ske Sager Nr. 16). Molbech omtaler det (Nyt histor.
Tidsskr. a. St. S. 384), som om det var skrevet af Korf. Ulfeldt. Men
dette er en Fejltagelse. Det er — i fuldstændig Overensstemmelse med
Selvbiografiens Udsagn — helt igjennem skrevet med Leonora Chri8tinas Hånd, og kun Underskriften er hendes Mands.
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comme jà dit, donne les suppliqves au colonel Rantzou1), qvi
promet de les livrer et donne bonne espérance. Là, Fos
arrive et les mène au château Hammershus. Le gouverneur
Fos voyoit qve notre femme avoit un petit coffre avec soy,
l’appétit luy vient pour sçavoir ce qv’il y avoit dedans et pour
en être maître. Il envoie une Dina, la femme du wachtmeister2), sa grâce, à notre femme pour s’offrir à elle de leur
faire tenir un bateau pour échapper. 11 ne faut pas douter
qv’elle accepte l’offre, elle luy promet 500 écus. Voilà assez
pour Fos. 11 vient une nuit avec le major sur leur chambre,
fulmine comme un insensé, dit qv’on le veut trahir etc. La
fin de la farce est qv’il prend le coffre, mais pour faire un
peu de cérémonie, il le cachette avec le sceau de son mary,
dit de le garder pour son assurance. Qvelqves trois semaines
après, il prie les deux prisonniers de se promener un peu au
champ, le mary ne veut pas, la femme va prendre Pair. Ce
traître luy fait un long discours de ses avantures, combien de
fois il avoit été en prison, des exemples comme des grands
seigneurs s’étoient sauvés par assistence de ceux qv’ils avoient
gagnés et fait leur fortune: il pensoit qv’eux en feroient bien
autant? Elle disoit qv’elle n’avoit pas beaucoup deqvoy dis
poser, mais, hors de là, ils trouveroient encore deqvoy s’accqviter d’un tel service. Il dit d’y vouloir songer, qv’il n’avoit
rien à perdre en Dan .. . Après beaucoup de traittez de jour
en autre, son mary veut qv’elle luy offre
écus. A luy
semble trop peu cette somme, demande
écus. Elle disoit
de le bien pouvoir promettre, mais ne pas tenir, mais pour ce
qvi étoit des 20, elle les payeroit. 11 demande après l’asseurance. Son mary avoit un billet qvi le pouvoit asseurer, mais

*) En af de to Officerer, som førte Fangerne til Bornholm, se Nyt histor.
Tidsskrift a. St. S. 382. Mulig er han den ovenfor S. 158 — 59 om
talte Bartram Rantzau, men jeg tør ikke sige det med Sikkerhed.
s) Hun hed Kathrine og var gift med Hans Meyer eller Meyr, Vagt
mester på Hammershus, se Wolff’s Journal 1816, 1, 199; hun omtales
oftere i »Regnskab over Bornholms Land« 1660—61 og 1661—62 (Ren
tekammer-Arkivet). Om den Fælde, Fuchs ved hende stillede for det
Ulfeldt’ske Ægtepar, se Nyt his tor. Tidsskr. a. St. S. 387—88 og
391—92, og Wolff’s Journal a. St. S 200.
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notre femme ne trouvoit pas bon de luy faire voir ce billet,
disoit à Fos qve dans son coffre il y avoit une lettre qvi le
pourroit asseurer; elle ne sçavoit pas qv’il avoit déjà ouvert le
coffre. Qvelqves jours après, elle luy demande s’il avoit pris
une entière résolution, il dit: «Moins de
je ne le ferai pas,
et il n’y a point de lettre en votre coffre qvi m’en pourroit
asseurer, je l’ai ouvert, demain je l’envoirai à Copenh.« Elle
luy demande tout doucement, si cela étoit bien fait de rompre
le cachet de son mary? Luy répond brusqvement qv’il en répondroit1). Vers l’autome, Hannibal et les autres héretiers(!) de
la mère de notre femme envoyoient à son mary luy notifier,
qv’ils ne pouvoient plus tarder avec le partage, et puisqv’ils
sçavoient qve luy avoit eu des papiers en garde d’importance, ils
en demandoient être informés9). Le mary met en sa réponse qve
Fos luy a pris ses lettres, et cela en termes rudes. Cette réponse
ayant été lue devant Fos, il vient comme un éclair et tempête,
dit des injures, premièrement au mary, après à la femme, son
mary ayant promis à sa femme de bouche et de main de ne
disputer avec ce vilain, car elle craignoit qvelqve malheur,
mais de laisser répondre à elle, car Fos vouloit être répondu.
Elle n’étoit pas en colère, elle se mocqvoit de luy et de ses
crieries. A la fin il luy disoit qv’elle luy avoit présenté
écus pour le réduire qv’il dût être traître. Elle répond avec
un phlegme: «S’il y avoit été
qvoy donc?« Fos saute en
l’air comme un enragé, dit qv’elle ment comme une etc.3);
elle ne se trouble, dit: «Vous parlez en asne!« Luy de dire
cent injures là-dessus, et d’abord se dédire de ce qvi nouvel
lement sortoit de sa bouche. Elle luy disoit tout doucement:
»Je ne veux point prier ces messrs qvi sont présents (il y en
*) Jvfr. Nyt histor. Tidsskr. a. St. S. 389—90 og 393—94.
*) I sin ovenfor omtalte Apologi beklager Ulfeldt sig over, at Skiftet fore
toges, medens han og hans Hustru sad fangne, hvilket var dem til stor
Skade, men iøvrigt ser man af et Brev fra Leonora Christina til Henrik
Bjelke, som er dateret Ellensborg den 10de Marts 1662 (Geh. Ark., Llfeldt’ske Sager Nr. 17), at det, dengapg dette Brev blev skrevet, endnu
ikke var helt afsluttet.
8) Han sagde, at hun løj som en »Carogne«. Angående de nærmere Om
stændigheder ved denne Scene, der dog først skal være forefaldet i
Begyndelsen af Marts 1661, se Wolff’s Journal 1816, 1, 202, 207- 8,
209 og 2,47; Nyt histor. Tidsskr. a. St. S. 397—98.
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avoit 4) d’être des témoins, car c’est une affaire qvi ne sera
jamais plaidée, et rien ne peut effacer cette tache sinon du
sang«. »Ho«, disoit-il, en touchant son épée et le tirant un
peu hors du fourreau, »voilà ce qve je porte pour vous, Ma
dame«. Elle, en riant, tire son poinson de ses cheveux, di
sant: »Voilà mes armes à présent qvi seront pour vous.« Il
en eut un tant soit peu de honte, et disoit qve ce n’étoit pas
pour elle mais ses fils, si elle en avoit encore 4. De plus,
elle se moqvoit de luy, disoit qv’il avoit beau faire le brave-là.
Enfin, on pourroit remplir des livres de tous les disputes entre
ces deux personnes de tems en autre. Il crioit par fois de
toutes ses forces, parloit comme un torrent, et écumoit de la
bouche, et en même instant il parloit bas et comme un autre
homme; qvand il crioit si fort, notre femme disoit : »Voicy la
fièvre qvi le reprend«; il enragfejoit de cela. Qvelqves semaines
après, il vient les visiter, fait le souple; notre femme fait
semblant de rien, parle avec luy des choses indifférentes, mais
son mary ne le vouloit parler, et jamais depuis il pouvoit
tirer autre de luy sinon fort peu de mots. Vers noël, Fos
traittoit si mal les prisonniers, plus qv’autrement, qve Monsieur
luy envoie le serviteur pour le prier de le trailter en gen
tilhomme et pas en paysan. Fos monte incontinent, après avoir
dit pouilles au serviteur de Monsr, et, comme il entre, Monsr
sortoit et alloit dans l’autre apartement, refusa de luy donner
la main. Voilà Fos qvi enrage, ne voulut rester, point parler
un mot à notre femme qvi le prioit de l’écouter. Un moment
après, il fait fermer la porte avec une serrure, ainsi ils ne
pouvoient sortir pour prendre l’air, car auparavant ils avoient
un grenier libre. Tous les jours de fête, il trouvoit des in
ventions pour les troubler, .il fermoit tous les fenêtres, à
d’aucunes il mit des barres de fer, à d’autres des gvets et des
châssis de bois, et pour le traittement, il étoit pire qve jamais.
Il falloit patienter cet hiver, mais, comme il voyoient qve le
dessein de Fos étoit de les faire mourir de faim, ils résolurent
d’hazarder le pacqvet, ils firent des préparatives l’hiver pour
échapper aussi tôt qve l’eau seroit ouverte. Notre femme, qvi
avoit 3 paires de draps, qve ses enfans leur avoi[en]t envoyé,
défit ses linceuls et en fit des cordages et une voile, cousus
avec de la soye, car elle n’avoit point de fil. Son mary et le
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serviteur travailloient pour des rames. Qvand la lune leur
étoit favorable, au mois d’avril, ils voulurent effectuer ce qv’ils
avoient résolus jà long tems1). Notre femme entre dans le
gnais(?) et se fait descendre la première, cette hauteur étoit de
21 aunes, elle va sur la reveline attendre les autres, cela dure
assez devant qve son mary vient, elle retourne, enfin elle en
tend un grand bruit qve font ces (!) cordes, en chemin son mary
perd un soulier. 11 falloit encore attendre après le valet, il
oublie la corde, disoit de ne la pouvoir avoir avec, il falloit
descendre le rempart dans les fossez, qvi sont secs ; la hauteur
est de 20 aunes environ. Notre femme descend la première,
aide son mary, auqvel manqvoi[en]t déjà les forces. Comme ils
étoient tous 3 dans les fossez, la lune leur manqve, une petite
pluye survient; les voilà bien mal, ils ne pouvoient voir qvel
chemin prendre. Son mary disoit qv’il vaudroit mieux de
meurer-là jusqves à ce qv’il fît jour, car aussi bien on
romproit le col en descendant les montagnes. Le serviteur
disoit de sçavoir le chemin, qv’il avoit observé lors qve la
fenêtre étoit libre : qv’il iroit devant. 11 va devant, se fait gliser
sur le derrière, après luy notre femme, et puis son mary; on
ne voit qvasi goûte, mon homme tombe d’une hauteur incroyable,
ne dit mot; notre femme s’arrête, luy crie et demande,
s’il est en vie, qv’il réponde. 11 étoit assez de tems sans ré
pondre, ainsi elle et son mary le tenoient pour mort ; à la fin,
il se plaignoit, il disoit qv’il ne sortiroit jamais de ce précipice.
Notre femme luy demande, s’il juge la hauteur être plus qv’une
des cordes pouvoit atteindre, elle noueroit deux ensemble et
luy jetteroit le bout pour le tirer dehors. 11 disoit qv’une
corde suffîroit, mais qv’elle ne le pourroit tirer dehors: elle
n’avoit pas les forces. Elle dit qv’oui, elle tiendroit ferme,

1) Flugtforsøget foretoges ikke i April, men den 13de Marts om Aftenen.
Med Leonora Christinas Beretning kan sammenlignes Fuchs's Indberet
ning til Kongen af 22de Marts (Wolff’s Journal 1816, 1, 71—78), de i
Sagen optagne Vidneforhør (smstds. 1, 198—214 og 2, 42—47), Fuchs’s
Modbemærkninger til Ulfeldts Udsagn om Flugtforsøget etc. (Orig. til
begge Aktstykker i Geh. Ark., Ulfeldt’ske Sager Nr. 17; Fuchs’s Mod
bemærkninger trykte i Oversættelse i Wolff’s Journal 1816, 1,
227 — 35), endelig Nyt histor. Tidsskr. a. St. S. 400 flg.
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luy s’aideroit avec les genoux. Il prend courage, et elle le
tire dehors. Le plus grand merveille est, qv’il y avoit de
tous deux côtez d’elle un précipice plus grand qve celuy dont
il tomboit, et elle n’avoit rien à qvoy se tenir, sinon un petit
bout qv’on disoit être de terre, contre le qvel elle mit son
pied gauche, ne pouvant rien trouver pour fermer le pied
droit. On peut vraiement dire qve Dieu l’avoit pourvu de ses
gardes, car d’eschapper d’un tel danger, et en tirer un autre,
ce n’est pas le seul fait d’un homme. Notre drôle, Fos, l’expliqvoit tout autre et s’en servit fort bien, disant qve, sans
l’assistence du diable, c’étoit impossible de se tenir ferme sur
une telle place, moins d’assister un autre, imprimoit cela si
bien à la reine, qve cette pensée luy demeure encore qve
notre femme sçait sorceller. Fos vouloit ôter la gloire à Dieu
pour la donner au diable, il faut souffrir cette calomnie1) avec
les autres. Mais retournons à nos2) misérables, qvi sont encore
dans le fossé. Notre femme, qvi avoit crié à son mary d’abord
qv’elle entendoit tomber le valet, qv’il ne devoit avancer, luy
cria d’aller à reculons, de se tourner doucement et grimper en
haut, car là il n’y avoit nul passage, ce qvi fut fait, et eux
remontèrent le fossé, se tinrent coi. Son mary voulut qv’ils
demeurassent-là, puisqv’il[s] ne sçavoient qvel chemin pren
dre. Tandis qv’ils délibérèrent, la lune donne un peu de
lueur, et notre femme voit où elle est, se souvient d’un bon
passage qv’elle avoit vu le jour qv’elle étoit sorti avec le gou
verneur, persvade son mary de la svivre; il se plaint de ses
peu de forces, elle luy dit qve Dieu l’assisteroit, qv’il n’avoit à
faire de grandes forces pour se laisser glisser en bas, qve le
passage n’étoit pas difficile, et pour monter de l’autre côté,
cela n’étoit pas haut, là elle et le valet le pouvoient assister. Il
résout, trouve assez de peines, enfin les voilà hors de ces
peines. Il falloit à cette heure faire un demi qvart de lieu de
chemin pour venir là où les bateaux étoient. Son mary, las,
ne peu[t] cheminer, se jette à terre et prie pour l’amour de Dieu
de le laisser-là: il exspireroit à l’heure; elle le console, luy
tient des heaumes devant le ne[z] et luy dit qv’il n’a qv’un
petit trait à faire; il la prie de le laisser-là et de se sauver
’) Hândskriftet har: colomnie.

-) Hândskr. har: à nos à nos.
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avec le garçon: elle trouveroit après des remèdes pour le tirer
du prison. Elle disoit qve non, qv’elle ne l’abandonneroit pas,
qv’il sçavoit bien l’occasion qv’il y avoit eu pour elle d’échapper
devant, si elle eût voulu se départir de luy, qv’elle ne le qvitteroit pas et ne le laisseroit entre les mains de ce tyran, qve
si Fos entreprennoit de le toucher, qv’elle étoit résolue de se
venger de luy. Après qv’il avoit pris un peu d’halaine, il re
commence à marcher; notre femme, qvi étoit chargée de tant
de cordages et habits, avoit assez de peine de marcher, mais
la nécessité luy donnoit de forces. Elle pria son mary de
s’appuyer sur elle et sur le valet, ainsi son mary pendoit sur
les épaules d’eux deux, et comme cela il arriva où les batteaux
étoient. Mais trop tard, car il fit déjà jour. Comme notre
femme voyoit de loing venir la patrouille, elle prioit son mary
de se tenir-là avec le valet: elle iroit au devant d’eux, ce qvi
se fait; elle n’étoit qv’un coup de mousqvet loin d’une petite
ville où le major logeoit1), lorsqv’elle parle avec la garde, leur
demande après le major. L’un d’eux va pour le major qvi se
nommoit Kratz. Le major voit notre femme avec une grande
consternation. Il demande après son mary. Elle luy dit où
il est, et avec peu de mots ce qv’elle demande, qv’est qv’il
vouloit aller au château et dire au général major Fos qve ses
mauvais traittemens étoient cause d’une résolution désespérée
qv’eux avoient prise, de le prier de ne les pas maltraitter:
ils étoient à présent malades d’esprit, ils ne pouvoient rien
souffrir, le prier de considérer qve ceux qvi avoient résolu
d’aller contre plus qv’une mort ne la craignoi[en]t pas eu
une autre façon. Kratz conduit les prisonniers en sa maison,
monte à cheval et va trouver le gouverneur, qvi étoit encore
au lit, luy conte l’affaire. Le gouverneur sort du lit comme
un furieux, jure, menace; après être un peu remis, le major
luy dit ce qve notre femme l’avoit prié de dire. Alors il étoit
qvelqve tems pensiv, dit: »Je le confesse, ils avoient raison de
*) Nemlig Sandvig, hvor »Oberst-Vagtmester« Otto Krandtz (ikke
Kratz), Major over et »gevorbent« Kompagni til Fods, havde sit Kvarter ;
jvfr., foruden de angivne Kilder, Bilag til »Regnskab over Bornholms
Land« for 1660 — 61 og Regnskabet for 1661—62 (Rentek Ark.). Denne
Officer havde altid vist Ulfeldt og hans Hustru Høflighed og Deltagelse,
se Nyt histor. Tidsskr. a. St. 399.
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chercher leur liberté, car aussy bien ils ne l’auront jamais.«
Il ne vient qve tard où nos prisonniers étoient, car il fit
accommoder un autre apartement pour eux. Comme il entre,
il fait fort bonne mine, demande, si on se doit trouver-là? ne
dit pas une mauvaise parole, mais, au contraire, dit qve luy
eût fait autant. Ils furent mené sur la sale du roy pour se
chauffer, car ils étoient tous mouillés de la pluye; alors notre
femme eut occasion de parler au valet et de reprendre de luy
les papiers qv’il tenoit, qvi contenoient tout ce qvi s’étoit passé
le tems de leur emprisonnement 1), et elle conseilla au valet
de se défaire des armes qv’il avoit sur soy, et, s’il tenoit qvelqve chose dont il vouloit être assuré, qv’il le bailleroit à elle
en garde. Le valet luy rend ce qv’elle demande, svit ses
ordres, jette les armes dans un privet qvi étoit dans l’autre apar
tement dont elle luy en donne l’invention, mais pour ses pro
pres papiers, il ne s’en voulut défaire, car il ne craignoit pas
cela qv’elle craignoit, mais il le sçut après, car Fos le fît dé
pouiller tout nud et luy ôte tout, luy fait bien payer qv’il avoit
noté les mets qv’eux eurent le premier jour des fêtes et le
reste, etc.-). Enfin, vers le soir, notre paire fut mené dans
un autre apartement, et le valet dans le corps de garde, chargé
de fers. Ils étoient-là ensemble encore 13 semaines, jusqves
à ce qve Fos eut ordre de la cour pour les séparer8); en
attendant, il fit ferrer deux prisons, je le peut bien nommer
*) Jvfr. ovenfor S. 179 Anm. 3.
’) Jvfr. Nyt Histor. Tidsskrift a. St. S. 406, Wolff’s Journal 1816,
1, 214.
8) Dagen, da de bleve adskilte og hensatte hver for sig i særligt Fængsel,
var den 15de Juni, se Wolff’s Journal 1816, 1, 193. Fuchs’s Ordre
hertil var dog — hvad Leon. Chr. rigtignok ikke kunde vide — af
meget ældre Dato. Allerede i en den 4de April 1661 dateret Svarskri
velse på Fuchs’s Indberetning af 22de Marts om Flugtforsøget, giver
Kongen Fuchs udtrykkelig Befaling til, at han strax efter Modtagelsen
af Brevet skal lade »GralT Vllfelden auff ein Logement å part, vnnd
seiue Gemahlin ebener maszen auff ein anders logement wohl bewahren. ■ Hvis han ikke har noget sikkert Sted til Tjeneren, skal denne
sendes til Kjøbenhavn. Fremforalt skal der anstilles omhyggelige Un
dersøgelser m. H. til Flugtforsøget. Gouvernøren skal give Ulfeldt en
Karl til Opvartning om Dagen og Leonora Christina et Fruentimmer til
det samme, men foruden disse må ingensomhelst komme til dem (Kopi
i Rentek. Ark., Afskrifter af kgl. Befalinger, diverse Dokum. II C.).
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ainsi, car il fit mettre des lames de fer dans les murailles, des
doubles grilles, des fers à l’entour les estues1). Qvand il eut
permission de les séparer, il entre un jour pour les qvereller,
parle du passé; notre femme le prie de n’en parler plus,
mais non: il falloit escarmoucher avec la langve; il luy dit:
»Madame, vous êtes si hautaine; je vous humilierai, je vous
ferai si petite, petite,« et montroit avec sa main contre la
terre; »vous avez été élévée en l’air, mais je vous metterai
bas.« Elle se rioit et disoit: »Vous pouvez faire de moi ce
qve vous ne voulez omettre, mais vous ne me pouvez jamais
humilier de sorte qv’il ne me souvienne qve vous avez été le
serviteur d’un serviteur du roy mon père« ; enfin, il se perdoit
jusqves à s’approcher d’elle avec son point (!) devant le nez.
Elle luy disoit (en tenant la main dans sa pochette sur son
couteau): »Servez vous de votre sale bouche et maudite
langve, mais tenez les mains coi.« 11 se retire et fait une
profonde révérence pour se moqver d’elle, l’appelle »Gnädige
Frau«, demande grâce, et ce qv’il avoit à craindre? Elle disoit:
»Vous n’avez rien à craindre, mais, si vous entreprennez des
follies, vous trouverez une résistence, encore qve foible, tou
jours telle qve les forces permettront«. Après des crieries, il
dit l’adieu et prient (!) qv’ils soyent bons amis. Il vient encore
une fois pour passer son tems de la sorte, mais pas si fort.
Il disoit à un capitaine, qvi étoit présent, du nom Boit2), qv’il
le fît exprès pour avoir qverelle avec son mary, pour se venger
d’elle sur luy, mais qve son mary ne luy vouloit rien dire.
Enfin le malheureux jour de leur séparation vint, et Fos en
troit pour leur dire qv’ils se dévoient préparer pour se dire le
dernier adieu, car il avoit ordre de les séparer, et qv’en cette
vie ils ne se verroient jamais: il leur donneroit une heure
de tems pour s’entreparler pour la dernière fois. Vous pouvez
facilement sçavoir en qvoi cette heure se passa, mais, comme

Fnchs mente selv, at han havde anvendt over 20 Skippund Jern på
Udstyrelsen af disse Fængsler (Wolff’s Journal 1816, 1, 196).
2) I »Regnskab over Bornholms Land« for 1661—62 (Rentek. Ark.) nævnes
han som »Kapit. Herman Boldt, som kommanderer et Kompagni
gevorbene Soldater på Borringholm«; jvfr. Wolff’s Journal 1816, 1,
205 og 2, 42-43 og 46.

189

ils étoient préparés à cette séparation des semaines devant,
avertis de leur garde qv’ils pouvoient parler, cela ne leur étoit
pas si surprennant. Notre femme avoit gagnée 4 des gardes,
qvi étoient prêts pour les faire sortir et fort facilement, mais
son mary ne le voulut entreprendre, disoit toujours qv’il n’avoit
des forces, qv’elle le devoit faire. Bien, il falloit attendre;
après ce triste jour ils furent séparés, luy dans une prison en
bas, et elle dans une autre en haut, l’une sur Vautre, les
gvets devant les fenêtres, luy sans serviteur, et elle sans ser
vante. Qvelqve trois semaines après, notre femme tombe ma
lade, elle fait demander une femme ou fille pour la servir et
un prêtre. Fos luy fit répondre: pour ce qvi étoit de femme
ou fille pour la servir, il n'en sçavoit personne qvi le voulût
faire1), mais qv’il y avoit une garse qvi avoit tué son enfant
et qvi seroit décapitée bien tôt, si elle vouloit celle-là, elle
l’auroit; pour de prêtre, il n’avoit point d’ordre, et elle n’auroit
pas le prêtre, si la mort étoit sur ses lèvres. Notre femme
ne disoit plus rien, sinon: »Patience, je le recommande à
Dieu.« Notre femme eut le bonheur de pouvoir donner tous
les jours des signes à son mary et en recevoir, et qvand le
vent ne donnoit pas trop fort, ils se pouvoient entreparler de
la fenêtre. Ils parloient italien ensemble et prirent leur tems
devant la réveille. Qvasi à la fin du gouvernement de ce
vilain, il en fut averti; il fit faire une invention deqvoi on se
sert pour chasser les bêtes hors du blé l’été, qvi fait un grand
bruit, il vouloit qve la sentinelle devoit remuer cette invention
pour les empêcher de s’entre-entendre. Qvinze jours avant
qve le comte Rantzow vint à Borringholm pour traitter avec
eux, Fos en ' avoit eu des nouvelles de Copenhagve de son
sien (!) amy Jacqves P .. .2). Il visite notre femme, luy dit pour
première entrée qve ses enfans étoient chassés de Schone
par les Svédois3). Notre femme dit: »Et(!)bien, le monde est

l) Jvfr. Wolff’s Journal 1816, 1, 196.
’) Uden Tvivl Kongens Kammertjener og Yndling Jakob Pedersen; om
ham se Becker: Saml, til Dmrks. Historie u. Fredr. Ill (1 D. S. 208
og 311, 2 D. fl. St.)
a) Den 20de Juli 1661 fik Hr. Axel Urup og Henning Powisch Brev: »Efter
som vi nåd. eragter det lettelig at kunne hænde sig, at Korfits Ulfeidts

190
grand, ils trouveront place ailleurs.» Après, il luy dit qve
Boit étoit venu de Copenhagve avec les nouvelles: Daß Sie in
Ewigkeit nicht würden los kommen. Elle répond: »C’est
un fort long terme; cela ne durera pas cent ans, moins une
éternité, en un clin d’oeuil se peut changer beaucoup, la main
de Dieu peut tout changer, dans laqvelle sont les coeurs des
roys. Luy disoit: »Vous avez une fort bonne espérance; vous
croyez peutêtre qve, si le roy mouroit vous seriez libres?« ftp.
«Dieu garde le roy; je croi qve luy me donnera la liberté , et
personne autre«. Il cacqvettoit de beaucoup de choses, fit le
courtisan. Enfin le comte Rantzow vient, et fait un séjour
à Borringh... d’onze semaines1). 11 visite les prisonniers,
leur fait la grâce qv’à dîner le mary dîne avec luy, et le
soir la femme soupa avec luy, il traitte avec eux séparément.
Notre femme luy demande deqvoi on l’accuse. Rp. »Voulez vous
demander après cela? ce n’est pas le chemin de sortir de
Borringholm. Sçavez vous bien qve vous avez dit qve le roy
est votre frère, et les roys ne reconnoissent des soeurs ni des
frères?« Elle répliqvoit: »A qvi avoit je besoin de dire qve le
roy est mon frère? Qvi est si ignorant en Dannemarc de ne
sçavoir cela? J’ai toujours bien sçu, et le sçai encore, le re
spect qv’on doit à son roy, je ne luy ai jamais donné d’autre
titre qve: Hon Koy et Seigneur, je ne l’ai jamais nommé: mon
frère, parlant de luy; mais les rois font bien la grâce à leurs
soeurs et frères de les reconnoître pour tels, exemple avons
nous du roy d’Angleterre qvi donne le titre de soeur à la

Børn, som ej haver Tilladels sig længere end til den næst
kommende 1 Augusti under Krone Sveriges Jurisdiktion
og i des Gebet at forblive, deres Retræte i vores Lander og Riger
søgte, da er vores nåd. Vilje og Befalning, at I dennem i Tide advaret,
at sligt for velgrundede Årsager Skyld dennem ingenlunde kan til
stedes« (Sjællandske Tegneiser).
*) Grev Christian Rantzau ankom til Bornholm den 15de September.
Han skulde først på Kongens Vegne modtage Hyldingen af Øen, men
havde desuden Ordre til at undersøge hele de fangnes Tilstand, For
holdet til Fuchs o. s. v., ja medbragte endog Instruktioner til Under
handlinger med det Ulfeldt’ske Ægtepar angående Løsgivelsen. Om
hans Udførelse af disse Hværv se Nyt histor. Tidsskr. a. St. S. 420
lig., hvormed, som før antydet, bør sammenlignes Ulfeldts Apologi (Ny
kgl. Samling. Nr. 2139 b, 4*0),
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femme de son frère, encore qv’elle est de fort médiocre ex
traction1).« Rantzow: »Notre roy ne le veut pas, et il ne sçait
pas encore comment l'affaire de Dina henger tillsammen.«
Elle disoit: »Je croi qve le roy ne le veut pas sçavoir.«
Rp. »Sifait, par Dieu! il désire de tout son coeur d’en être
informé.« Elle: »Si le roy veut commender Walter de le dire,
et cela avec qvelqve ferveur, alors il en sera informé«. Rant
zow demeura sans répliqve. Comme il avoit conclu tout avec
son mary, qv’il s’avoit obligé de céder tous ses biens etc.,
Rantzow le dit à notre femme; elle disoit qve son mary avoit
le pouvoir de céder ce qvi étoit à luy, mais qve la moitié étoit
à elle, qv’elle ne le céderoit pas, ne pouvant en répondre devant
Dieu, ni devant ses enfans; elle n’avoit forfait en rien, qv’on
donne la liberté à son mary pour la moitié de leurs terres, et
si le roy croyoit de la pouvoir retenir avec bonne conscience,
elle le souffriroit. Rantzow, d’une mine sérieuse, dit: »Ne
croyez pas qve votre mary jamais soit mis en liberté, si vous
ne signez avec.« Elle disoit qve les conditions étoient trop
rudes, qv’ils feroient mieux pour leurs enfans de mourir des
prisonniers, Dieu et tout le monde sçavoit leur innocence, qve
de laisser tant d’enfans bélîtres. Rantzow disoit: »Si vous
mourez en prison, tous vos terres et biens sont confisqvez, vos
enfans n’en auront rien, mais à cette heure vous pouvez avoir
la liberté et vivre avec votre mary. Qvi sçai? le roy vous
laissera encore un bien et vous pourra toujours faire grâce,
qvand il verra, qve vous vous accommodez.« Notre femme
disoit, puisqv’il n’y étoit autre voye pour la liberté de son
mary, qv’elle consentiroit en tout2). Rantzou commandoit à
son mary àpart, et à elle àpart, de mettre par écrit les plaintes

x) Hermed sigtes til Hertugen af Yorks (senere: Jakob den 2dens) Gemal
inde Anna Hyde, Datter af Lord Edvard Clarendon.
2) Den »Deprekationsskrivelse«, som blev den første Frugt af Grev Rantzaus Underhandlinger med Fangerne, og som er dateret 27de Oktober
1661, udkom særskilt i Trykken i flere forskjellige Sprog og er desuden trykt
i Holberg’s Dmrks. Riges Historie T. 3. S. 561 — 63 og hos Paus:
Gorf. Uhlefeldt S. 208—9, men på alle de nævnte Steder i meget for
kortet Skikkelse. Originalen findes i Gehejme-Arkivet (Ulfeldt’ske Sager
Nr. 17).
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qv’eux avoient contre Fos, et comme qvoy tout étoit allé
avec leur intention de se sauver, ce qvi fut fait1). Notre
femme fit bonne mine à Fos, mais son mary ne pouvoit se
résoudre de luy parler seulement. Rantzow se retourne à
Copenh..., 18 jours après, le galliot de Gabel vint avec Tor
dre au nouveau gouverneur alors (qvi fut le lieutenant-colonel
Lytkens, un fort galant homme, brave soldat, et sa femme
une noble des Manteuffels, fort civile et jolie), qv’il devoit
faire signer au[x] prisonniers ces papiers qv’on envoyoit, et,
qvand la signature seroit faite, alors les faire venir ensemble2).

’) Hermed sigtes til de foran S. 179 Anm. 3 og S. 184 Anm omtalte
Aktstykker af 5te og 6te Oktober 1661.
2) Datoen på denne Skrivelse er den 7de December, se Nyt hi s tor.
Tidsskr. a. St. S. 436.
Hvad Dag Oberstlieutenant Detlev Lyt
kens (i November 1660 kommanderede han et Kompagni i Sønder
borg som Major, se Indkomne Sager til Krigsministeriet 1661, Geh.
Ark.) overtog Kommandantskabet på Bornholm, kan jeg ikke med Sik
kerhed angive. Ulfeldt siger i sin før omtalte Apologi, at han »auoit
esté nouuellement fait Gouuerneur du. Château où nous estions pri
sonniers, fort peu de sepmaines auant notre relaxation« ; og at det
allerede i Begyndelsen af Grev Rantzaus Ophold på Øen var bestemt,
at Fuchs skulde afløses af en anden, sees af Nyt histor. Tidsskr.
a. St. 423. Der synes iøvrigt næppe at kunne være Tvivl om, at Lyt
kens kun midlertidig har overtaget den nævnte Post. Rigtignok nævne
både Ulfeldt og Leonora Christina, som man har set, ham som Gou
verneur, og i »Regnskab over Bornholms Land« for 1661—62 (Reutek.
Ark.) kaldes han Oberstlieutenant og »Commendeurer« på Hammershus,
ligesom det også her siges et andet Sted, at han »kommanderede på
Hammerhus og over Bornholm« (i et Bilag til Regnskabet omtaler Lytkens
selv sit »Kommandantskab«). Men ligesom det på den anden Side ikke
har været mig muligt at finde nogen egenlig Bestalling for ham, synes
han også i officielle Skrivelser kun at nævnes ved sin militaire Titel,
og, hvad der forekommer mig mest afgjørende, den 18de Februar
1662 får Hans Skrøder (senere Løvenhjelm) virkelig Bestalling at
være »Kommandant og Befalingsmand på Bornholm« (RentekammerArkivets Bestallingsprotokol), efterat Fuchs den 17de Februar har
aflagt sit Regnskab for Bornholm (Original-Regnskabet er vedlagt Amt
skriverens Regnskab over Bornholms Land 1661—62). Det kan tilføjes,
at det fremgår af Fuchs’s Regnskab, at han er vedblevet at beregne sin
Gage som Gouverneur indtil den ovennævnte Dato: 17de Febr. 1662,
ligesom også, at efter hans Død gjør hans Enke Marie Jenne (!)
Rootcaes, ved Skrivelse at 12te April 1664, Fordring på en tilsva
rende Gage fra hin Dato og til den 2den Juli 1662, på hvilken Dag
der var udfærdiget Fuchs Bestalling at være Gouverner i Nyborg (hendes
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Le gouverneur va premièrement auprès du mary, comme il
falloit, qvi fait des difficultez de signer, parce qv’on y avoit
encore ajouté des biens de çà-et-là (!), et entre autres principale
ment cela, qv’on ne devoit jamais playder contre Fos. Le
mary disoit d'aimer mieux de mourir. Le bon gouverneur va
trouver la femme et luy dit tout, la prie de parler à son mary
de la fenêtre: qvand il sçauroit qv’elle luy auroit parlé, il
retourneroit à luy. Elle remercie le gouverneur, et, qvand il
étoit sorti, elle parle à son mary, le persuade de signer, ainsi
le gouverneur la fait signer aussy, et après cela, vers les 9
heures du soir, son mary vint à elle, ayant alors été séparés
justement 26 semaines1). Un samedy ils furent séparés, et

orig. Skrivelse er vedlagt det nævnte »Regnskab over Bornholms Land«).
Hvad Lytkens angår, er han formodenlig trådt tilbage i sin militære
Stilling, indtil hari den 4de Juli 1663 fik Bestalling at være Komman
dant i Christianspris Fæstning (Rentek. Ark. Bestallingsprotokol). Den
7de November 1667 fik han Bestalling at være Kommandant i Fredriksort Fæstning (smstds ). — 1 det her omhandlede Tidsrum kan iøvrigt endnu nævnes en Mand, der selv skriver sig «Kommandant på
Bornholm«, nemlig Oberst Michael Eckstein (se således Bilag til
• Regnskab over Bornholms Land« for 1660—61). Han var dog, som
det både sees af utrykte Kilder og af Thura’s Beskriv, over Bornholm
og Christiansøe S. 275 kun «Kommandant og Chef over Rytterne« på Øen.
’) Angående de Forhandlinger mellem Lytkens og de fangne, som endelig
førte til Underskrivningen af den Ulfeldfske «Revers«, beretter Ulfeldt
omstændeligt i sin Apologi. Om Samtalen med Leonora Christina siger
han, at skjønt der var sat Kasser for deres Vinduer for at holde Lyset
ude og hindre dem i at tale sammen, kunde dette sidste dog af og til
lade sig gjøre, når alt var stille og det ikke blæste. Ved den her om
handlede Lejlighed skete det da også med Lytkens’s Tilladelse, og da nu
Ulfeldt spurgte sin Hustru, om hun mente de burd£ foretrække at
leve eller at dø, hvilket sidste de truedes med, hvis de ikke underskrev,
svarede hun med disse latinske Vers:

Rebus in adversis facile est contemnere mortern,
Fortius ille facit, qui miser esse potest.
Accidit in puneto, quod non speratur in anno.

Selve Reversen (som i originalt Duplikat findes i Geh. Ark., Ulfeldt’ske
Sager Nr. 17) er dateret Hammershus den 14de December 1661, og
denne Dag må altså betragtes som den, da Fangerne kom sammen
igjen. Ligesom hin første Revers kun i ganske enkelte, mindre væ
senlige Punkter afviger fra den, som senere undertegnedes i Kjøbenhavn, således forefindes også i hin allerede den Artikel, der angår
Fuchs, og af Ulfeldts Apologi ser man, at Forbudet mod at drage Fuchs
Danske Samlinger.

2den Række,

I.

13
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un samedy ils se revirent. Fos étoit encore au château; comme
il enrageoit de belle rage, cela est facile à croire; le tems
permet pas d’en parler. Deux jours après, ils s’embarqvèrent
et vinrent à Copenhagve, furent reçus auprès du Tollboe du c.
Rantzow et de Gabel1). La reine n’en sçavoit rien; comme

til Ansvar var noget af det, der gik ham allermest til Hjerte. Dagen
efter, at Ulfeldt og hans Hustru vare komne til Kjøbenhavn, måtte de
underskrive en ny Revers, og da denne, som antydet, i alt væsenligt
er en Gjentagelse af den forrige, har Ulfeldt sikkert ikke Uret, når han
1 sin Apologi siger, at det nærmest skete, for at Dateringen fra Kjøben
havn i Verdens Øjne kunde give det Udseende af, at det nævnte Akt
stykke var udstædt efter Fangenskabet, frivilligt og uden Tvang. Denne
senere Revers (hvoraf et orig. Exemplar bevares i Geh. Ark., Ulfeldt’ske
Sager Nr. 17) er dateret Kjøbenhavn den 21de December. Den ud
kom i Trykken, også oversat på tysk, men (ligesom den ovenfor omtalte
»Deprekationsskrivelse«) i et meget forkortet Udtog og med Datoen
2 3de December (således er den også trykt hos Paus: Corf. Uhlefeldt 2, 211—14). Hvorledes det forholder sig med denne Datering,
kan jeg ikke bestemt sige, da Ulfeldt i sin Apologi kun omtaler én
Underskrivning i Kjøbenhavn. Dog var det vel muligt, at den danske
Regering, som i sin ængstelige Bekymring for at få Ulfeldt bundet så
forsvarligt som muligt undertiden bliver ligefrem komisk, kan have
ønsket at få et Exemplar af Reversen underskrevet af ham, efter at
han på ny havde aflagt Troskabseden til Fredrik 111., hvilket efter Nyt
his tor. Tidsskr. a. St. S. 439 synes at være sket den 22de December
(på den ved Edsaflæggelsen benyttede Formular, som findes i Geh.
Ark., Ulfeldt’ske Sager Nr. 17, er ingen Dato angivet); medens U. selv
ikke har set andet heri end Ønsket om at få et ligefrem Duplikat af
den virkelige Revers og derfor har ladet denne senere Underskrivning
uomtalt. — Foruden Reversen af 23de December bliver der imidlertid
endnu én Revers af 22de Dcbr. tilbage (trykt hos Holberg: Dmks.
Riges Hist T. 3. S. 563—64, og hos Paus a. St. S 210—11, som Ul
feldt heller ikke omtaler, og hvis Betydning jeg hverken er i Stand til
at indse elley forklare.
*) Jvfr. Wolff’s Journal 1816, 3,136c Det hedder her, at de kom til
Staden den 21de Dcbr., bleve modtagne ved Toldboden af Rantzau og
Gabel og kjørte derpå i Rantzaus Karet til hans Gård i Kannikestræde
(forhen Kantsleren Chr. Friis’s Gård), hvor de bleve indlogerede i Væ
relserne ved Jorden. Med Hensyn til den her angivne Dato er der det
at mærke, at Ulfeldt i sin Apologi siger, at den kbhvn.’ske Revers blev under
skrevet af ham næste Dags Aften, efter at de vare komne til Kbhvn.; og
da nu den originale Revers har Datoen 21de December, synes man
allerede heraf at måtte slutte, at Ankomsten har fundetsted den 2 0de.
At dette virkelig er så, bekræftes imidlertid udtrykkelig ved den svenske
Resident Duvalls Udsagn (Becker: Saml, til Dmks. Hist. 1 D. S.
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on le disoit, elle se mit si fort en colère qv’elle ne voulut
aller à table1). Pour le faire court, le roy tint bon alors, et,
comme elle ne vouloit pas accepter les remercîmens de Monsr
et de sa femme, le roy lui commandoit de l'accepter par
écrit2). Les jours de noël 1660, ils étoient à Copenh . . .
dans la maison du c. Rantzow, après, ils alloient en Fyhn, sur
la terre de Ellensborg, qvi leur étoit demeuré de grâce3). —
Son mary, ayant permission d’aller en France prendre les
eaux pour 18 mois4), part avec sa famille d’Ell. . . 1662, au
mois de juin, met pied à terre à Amsterdam. Notre femme
va delà pour Brugges pour louer une maison, revint à Amster
dam5). Sa fille Hélène tombe malade de petites véroles, elle
demeure auprès d’elle, et son mary avec ses autres enfans
vont à Bryge. Qvand sa fille fut remise, elle va trouver son
mary et ses enfans. Fait compagnie à son mary, qvi va en
France; venant à Paris, les médecins ne trouvent bon qv’il

272), ligesom det også stemmer med, hvad der siges et andet Sted i
den i Wolff’s Journal a. St. trykte Beretning, nemlig at U. aflagde
Troskabseden på den 3die Dag af sit Ophold i Kbhvn., for så vidt det da
er rigtigt, hvad der i forrige Anmærkning er antaget, at Edsaflæggel
sen gik for sig den 22de December.
*) Jvfr. Becker: Saml, til Dmks. Historie 1 D. S. 273.
s) Ulfeldt skrev to Gange til Kongen under sit Ophold i Kjøbenhavn, nem
lig den 21de og 26de December (Nyt his tor. Tidsskr. a. St. S. 438
og 440; Originalskrivelserne i Geh. Ark., Ulfeldt’ske Sager Nr. 17), men
opnåede ikke at få nogen personlig Avdiens
3) Ellensborg hørte til Arven efter Leonora Christinas Moder, Fru Kirsten
Munk Afrejsen fra Kjøbenhavn gik for sig den 27de December; se
Wolff’s Journal 1816, 3,137, Becker: Samlinger 1 D. S. 272—73.
4) Denne Tidsangivelse stemmer ikke blot med, hvad Korf Ulfeldt siger i
sin Apologi, men også med den svenske Resident Du val ls Udsagn
i et Brev af 12te April 1662 (Becker: Saml, til Fredr. III.s Hist. 1 D.
S. 283). Den endelige Rejsetilladelse, der nok egenlig kun gjaldt
Aachen, udvirkede han ved Henrik Bjelkes Hjælp. Det første Brev,
hvori han anmodede Bjelke om hans Bistand i denne Sag, er af Ilte
Marts 1662 (Orig. i Geh. Ark., Ulfeldt’ske Sager Nr. 17); men at han
dog i Forvejen havde henvendt sig til andre, fremgår af et Brev af
20de Marts, ligeledes til Bjelke (smstds.), hvori han ytrer, at det er
mere end 6 Uger siden han (gjennem Gabel) begyndte at søge om sin
• Congé«, men at man endnu ikke har svaret ham.
B) Den 25de Juli overværede Leonora Christina med sine Sønner og en
af Døtrene Opførelsen af en Tragedie, der handlede om Karl I. af Eng13*
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prenne les eaux1), il retourne à Bruge. Son mary prie sa
femme de faire le voyage pour Angleterre et de prendre
son fils aîné avec; elle luy fait des obstacles et luy montre
évidemment qv’elle n’obtiendra rien, qv’elle ne feroit qve de
grandes dépenses : elle avoit des exemples qvi l’asseuroient qve
le roy d’Angleterre ne payeroit jamais son mary. Il n’eût pas
été à détourner de son dessein alors, si la rencontre de son
fils avec Fos ne fût survenue2), qvi empêchoit le voyage cet
hyver et suspendoit les malheurs de notre femme, mais les
détournoit pas. Car vers le printems le meme dessein devoit
être exécuté, notre femme eut d’aide le gentilhomme, qvi la
svivoit après3), pour dissvader son mary, mais il n’y avoit
point de raison qvi valoit, il croyoit qve le roy ne pouvoit
oublier les bienfaits reçus et refuser de payer sa cou
sine. Notre femme s’apprête pour partir, puisqve son mary le
veut. Le jour qv’elle luy dit le dernier adieu, jour bien fatal,
le coeur ne disoit pas à son mary qve ce seroit les derniers
embrassemens qv’il luy donneroit, car il étoit si satisfait et
land, i Amsterdam. Ved denne Lejlighed så Ole Borck hende: se Chr.
Bruun: Curt Sivertsen Adelaer S. 126 Anm.
J) Om Ulfeldts Rejse til Paris se »Jammers-Mindet« 2 Udg. S. 29—30;
Skandinav. Litteraturselsk. Skrifter 1806, S. 193—94 og 1808,
S. 158; Hofman: Danske Adelsmænd 2 D. S. 302. I et Brev fraKorf.
Ulfeldt til Henrik Bjelke, dateret »Brugge le 26 de 9vember 1662« (Geh.
Ark., Ulfeldt’ske Sager Nr. 17), omtaler Brevskriveren selv denne Rejse.
Blandt andet siger han, at han var 21 Dage i Paris og talte i den Tid 2
Gange med Kongen af Frankrig; måske er det det, der har »troublé«
Hannibal Sehested (der havde skrevet hjem om Sagen); imidlertid »ie
uous asseure qu'en tout ce qui a esté parlé, on n'a pas seulement
songé à luy ny à ses interests, car ce sont des choses dont ie ne me
mesle pas, fay des interests particuliers qui m’y ont obligé de luy
parler, qui ne concernent en rien tout ce qui peut toucher le Royaume’
des (!) Dennemark ou les interests de sa Majesté, mais mes seuls pe
tits interests qui ne peuuent attoucher à ame uiuante qu’à moy mesme,
et ce qui concerne ma détention en Suède, et i’ay uoulu negotier cela
en passant«, etc.
*) Om Fuchs’sMord se »Jammers-Mindet« 2 Udg. S. 20—21, hvor jeg har
nævnet de vigtigste trykte Kilder, som have Hensyn til denne Sag.
Hertil kan nu også føjes Danske Saml. 6 Bd. S. 232—33.
8) Den fra »Jammers-Mindet« og andre Steder bekjendte Cassetta, der i
en senere Tid giftede sig med Leonora Christinas ældste Datter Anne
Kathrine. 1663 levede hans første Kone endnu, se Danske Saml.
6 Bd. S. 232.
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si plein de joye qv’elle et tous s’émerveillèrent; elle au con
traire étoit triste. Le dernier jour de leur entrevue fut le 24®
de may 1663. Elle eut bien de traverses d’abord et duroit
assez, devant qv’elle eût l’honneur de parler au roy1). Leroy
salua à la mode du pays, la traittoit de cousine et promettoit
toute sorte de satisfaction: qv’il envoyeroit son premier secré
taire2) à elle pour voir ses papiers, ce qv’il fit. Le secrétaire
luy fît de belles promesses, mais traînoit toujours le tems.
Le résident Petkum, résident pour le roy de Dannem . . ., la
vint visiter (luy avoit fait qvelqves obstacles en ses préten
sions, à ce qv’on luy disoit); elle luy montre ses papiers,
l’informe de l’affaire, luy dit qve le roy de Dannemarck avoit
eu tous ses papiers entre ses mains et de grâce les avoit
fait rendre3). Ce traître fait semblant d’entendre bien l’af
faire, luy promet d’y contribuer luy-même qv’elle peut avoir
ses payes. Mais ce Judas songeoit toujours pour la trahir,
luy demande si elle n’aime pas à se promener, luy parle de
belles maisons, jardins et parcs, luy offre son carrosse. Mais
non, notre femme n’étoit point pour les promenades. Comme
il voyoit de ne pouvoir l’attrapper, il eut un ordre de l’arrêter.
Notre pauvre femme ne sçavoit rien de tout cela, eut lettre
sur lettre de son mary de retourner. Elle prend congé du

*) En interessant Samling af Aktstykker, som belyse Beskaffenheden af
Ulfeldt’s Fordringer på Karl II., Leonora Christinas Forhandlinger med
den engelske Regering, samt endelig det ulykkelige Udfald af hendes
Rejse, er udgivet i Danske Magazin 3 R. 2 Bd. S. 54 flg. Hermed
kan jævnføres »Jammers-Mindet« 2 Udg. S. 7 — 8 o. fl. St. og Danske
Saml. 6 Bd. S. 230—32. En Kilde, som hidtil ikke vides at have
været benyttet, haves endelig i den højst vigtige Regest-Samling, som
under Titlen »Calendar of State Papers« udgives på den britiske
Regerings Bekostning. I det Bind af denne Samling, som omfatter
Årene 1663 — 64, findes adskillige mærkelige Oplysninger angående
Leon. Chr.s Anholdelse i Dover og det mod hende øvede Forræderi,
Oplysninger, der give et klart Indblik i den engelske Regerings nedrige
Adfærd i hele denne Sag. Alle de paagjældende Stykker ville blive
aftrykte nedenfor mellem Tillægene, hvilket dog ikke afholder mig fra
allerede på de nærmest følgende Sider at anføre et og andet af dem.
9) Sir Henry Ben net, senere Lord Arlin gton, der spillede en Hoved
rolle i hele denne Affære; se Danske Magazin a. St. S. 58.
8) Nemlig efter Fangenskabet på Bornholm.
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roy par une lettre, donne ses papiers à un avocat sur un récé
pissé1), et part de Londres. Venant à Douvers, croyant de
s’embarqver le soir pour la Flandre, voicy un lieutenant du
nom Braten2), qvi luy vint montrer un ordre du roy d’Anglet..
qv’elle lut elle même, qvi contenoit, qve le gouverneur3) arrêteroit une telle dame et la feroit loger au château jusqves à
d’autres ordres. Elle demande la raison pourqvoy? 11 dit,
qv’elle étoit partie sans permission du roy4). Elle luy dit d’a
voir pris congé du roy par écrit et parlé le jour devant son
départ au premier secrétaire et vice-amiral Aschew5), qvi luy
disoient l’adieu. Qvant elle vint au château, l’homme de Petkom se fit voir, qvi se nomme Peter Dreyer; alors le lieute
nant luy dit: »C’est le roy de Dannemarc qvi vous fait arrê
ter.« Elle demande la cause. Rp. »Vous êtes sans doute
parti incognito de Dannemarck.«
Elle luy répond à cela,
comme le roy de Dannem. avoit donné permission à son mary
et un terme de 18 mois, qvi n’étoit pas encore exspiré. On
commande de faire ouvrir ses coffres et ceux du gentilhomme
de sa svite, on prend tous les papiers. Après, Dreyer luy

’) I et Brev af 8de Juli, skrevet samme Dag eller Dagen efter, at hun
havde forladt London, kalder hun denne Mand Mr. Mowbray; se
Danske Magazin a. St. S. 61; jvfr. S. 60.
9) Således skriver hun i Almindelighed hans Navn. Men i de første Dage
af sit Fangenskab trode hun, at han var Kaptajn (Danske Saml.
6 Bd. S. 231—32), og der er derfor næppe Tvivl om, at det er den
i samme, som hun i et Brev af 16/7 1663 kalder »le capitaine Brough
ton«, se Danske Mag. a. St. S. 65.
8) Gouvernør i Dover var dengang Kaptajn John Strode
4) Jvfr. Calendar of State Papers 1663—64. London 1862. pag. 197:
• Instructions [by Sec. Bennet] to Thos. Parnell, to go to Dover Castle
to deliver instructions, and assist in their execution, relative to a cer
tain lady [the Countess of Uhlfeldt], who is not to be permitted to depart,
whether she have a pass or not, but to be invited, or if needful
compelled to lodge at the Castle etc. — I et smstds. S. 224—25 omtalt Udkast
til en af Regeringen besørget Avisartikel om Leon. Chr.s Anhol
delse i Dover og senere Oversendelse til Danmark hedder det: »She
was in England when the conspiracy against the King of Denmark’s life
was detected. The King of England had her movements watched,
when she suddenly went off without a pass, for want of which she
was stayed by the Governor of Dover Castle« etc.
5) Det er: Sir George Askew (eller Ays cue).
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parle, elle luy demande pourqvoi on la traitte ainsy. Il dit de
ne sçavoir la vraie cause, mais qv’il croyoit qve c’étoit pour
la mort de Fux, qv’on crut qv’elle étoit cause de sa mort.
On luy disoit toujours cela, et jamais autre. Ce double traître
de Braten fait le galant1), l'entretient, la fait parler anglois
(comme elle étoit plus hardie de parler cette langve qve nulle
autre), qv’elle commençoit seulement de bien apprendre, ayant
eu un maître de langve à Londres. Un jour, il luy dit qv’on
fit dessein de la mener en Dannemarc. Elle luy disoit qv’il
n’étoit pas besoin de l’envoyer en Dannem.: elle y iroit bien
d’elle même. Il disoit: »Vous sçavez vous même votre fait,
si vous ne voulez y aller de bon coeur, je ferai bien en sorte
qve vous pourrez aller en Flandre.« Elle ne voyoit pas qve cela
fût faisable, encore qv’il eût la volonté bonne; elle parle avec
luy des moyens, voit qv’il ne la contente pas, ne se fie à son
discours; comme il étoit fin, il luy fit accroire qve le roy la
vouloit faire aller secrètement, et qve luy prendroit le tout sur
soi, qve le roy avoit ses considérations, pourqvoy il ne la vou
loit pas livrer entre les mains du roy de Dannem.
Cette
tromperie avoit de belles couleurs, car elle avoit écrit diverses
fois au roy durant son arrêt et le prié de ne pas récompenser
les services de mr son mary avec un plus long arrêt, ne par
lant de ce qv’elle avoit fait à la Haye pour luy: elle avoit
pris ses joyeaux et bagves et luy donné, lorsqve son hôte
ne luy vouloit plus donner à manger2). Sa prétension n’é

toit pas petite, elle passoit

pattacons. — Notre femme se

1) Jvfr. det i Danske Saml. 6 Bd. S. 230—32 udgivne Brev. Med
Hensyn til den Slutning, den ærede Udg. drager af de der brugte Yt
ringer angående det Indtryk, som Bratens Galanterier skulde have gjort
på Leonora Christina, må jeg dog bemærke, at Brevet aldeles øjensyn
ligt er skrevet med Bevidstheden om, at det vilde blive læst af hendes
Bevogtere, ja det tør vistnok endog temmelig dristigt siges, at det er
skrevet i den bestemte Hensigt, at det skulde læses af dem.
2) Et af hendes Breve til Karl II., skrevet under Fangenskabet i Dover, er
trykt i Danske Mag. a. St. S. 63—64. I dette forekommer dog ingen
Hentydning til den anførte Omstændighed, hvorimod en sådan findes i
et den 30te Juni skrevet Brev (til Statssekretær Bennet?), trykt a. St.
S. 60, hvormed kan jævnføres et Brev til Karl II. af 25de Juni (a.
St. S. 59).
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laisse persvader qve le roy d’Angleterre la vouloit faire
s’en aller secrètement. Le traître Braten luy dit qv’il trouvoit
bon pour se déguiser qv’elle s’habillât en homme. Elle disoit
de n’avoir qve faire de se déguiser, personne ne la poursvivoit,
et encore, si cela fût, elle n’iroit pas avec un autre homme
qvi n’étoit pas son mary, déguisée. Après qv’elle avoit été
arrêtée 17 jours à Dovers, elle se laisse mener de Braten, la
nuit, vers les remparts, descend d’un haut escalier, qvi se
rompoit en descendant, passe le fossé, qvi n’étoit pas difficile;
de l’autre côté il y avoit un cheval pour elle, mais le gen
tilhomme, sa servante et le valet du gentilhomme alloient à pied ;
son laqvai on ne voulut qv’il allât avec, Braten fit semblant de
ne le pouvoir trouver et qve le tems pressoit; c’étoient puisqv’ils avoient peur qv’on se défendroit. Qvand elle arriva où
ces traîtres étaient, son gvide donne des signes, bat deux
pierres l’un contre l’autre. Voicy qve 4 hommes armés1)
s’avancent, Petkom avec Dreyer étaient un peu loing delà, l’un
luy met une pistolle sur la poitrine, l’autre une épée, et disent:
«Je vous prend prisonnier«; les autres deux fourbes disoient:
»Nous vous mènerons à Ostende«. Elle s’avoit toujours dou
tée d’une trahison, étant au lieu où elle jouoit le maître, et
parlé avec le gentilhomme2), en cas qve cela arrivoit, ce qv’il
y auroit à faire, si on se devoit laisser prendre ou se défendre;
elle concluoit de se laisser trahir sans se remuer, puisqv’elle
n’avoit rien pourqvoy craindre, on [ne] la pouvoit aller sur la vie,
parceqve son fils avoit vangé l’affront fait à ses parens. Ainsi
elle ne fit nulle résistence, les prioit de ne se pas tant painer:
qv’elle iroit bien de soi-même, car deux hommes la tinrent si
fort qve cela luy fit mal au bras; on vint avec une bouteille
de vin sec pour la désaltérer, mais elle ne voulut boire, elle
avoit une bonne pièce à marcher à pied, car elle ne voulut
plus monter à cheval. Elle s’emportoit un peu vers son gvide,
le prioit en angjois de saluer le gouverneur de sa part3), mais

’) I »Jammers-Mindet« angives Tallet til 8; se 2 Udg. S. 8.
a) o: Cassetta.
8) Man ser heraf, at hun ikke anså Gouvernøreu, Kapt Strode, for Med
vider i Forræderiet. Det er i denne som i andre Henseender meget
oplysende at læse følgende Uddrag af en Skrivelse fra Statssekretær
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de dire au traître Braten toutes les injures qv’elle pouvoit
trouver à la hâte en cette langve, qvi ne luy étoit pas tout-àfait familière. Elle avance vers le batteau, le vaisseau qvi la
devoit mener étoit à la rade devant Dunis1), elle dit à Dieu
au gentilhomme; elle avoit deux brasselets avec des diamans
qv’elle luy vouloit donner pour les faire tenir à ses enfans,
mais, comme il craignoit qv’on luy l’ôteroit, elle les remettoit
pour l’en pas charger; elle donnoit une pistolle à son servi
teur, et avec cela un batelier la portoit dans le bateau; elle
fut mise dans une frégatte angloise qve Petkum avoit loué, et
Dreyer alloit avec2). Elle étoit 13 jours en chemin, arrivoit
auprès du Tolboe le 8 d’août 1663, à les 9 heures du matin.
Vers les 12 heures, le colonel Rosenkrantz, le major de la
ville, Bilde, et un autre entrèrent au bord, mais ne la parloient
pas. Un peu après, le capitaine Ahlefeld vint demander parler
à elle dans la cajutte, luy disoit qv’il avoit ordre de la commender de luy rendre tout son or, argent et lettres, et son
couteau; elle le fait, tire ses brasselets, bagves, son argent,
des lettres, qvi étoient des copies de celles qv’elle avoit écrites
au roy d’An[gjleterre et à ses ministres, met le tout dans un pot
de service, qv’elle avoit d’argent, et luy le baille; il met un
papier, le cachette et s’en va. Une heure environ après, le
général major Ahlefeld vient, luy fit de grans complimens, se
réjouit de sa santé etc. et disoit qve le capitaine avoit mal
entendu de luy prendre ses joyeaux et son argent, qve ce
n’étoit qve des lettres qv’on demandoit, luy rendit le tout dans
le même pot; elle n’en droit qve les brasselets et bagves,
qv’elle remis sur ses bras et doits. Le général major luy

Bennet til Kapt. Strode af Iste August 1663 (Calendar of State Papers
1663—64 pag. 224): »The King is satisfied with his [Gouvernorens]
account of the lady’s escape and his own behaviour; continue the
same mask, of publishing His Majesty’s displeasure against all who
contributed to it, especially his lieutenant, and this more particularly
in presence of M Cassett, lest he may suspect connivance•;
etc.
*) a: The Dunes ell. Downs, Sandbanker foran Dover.
’) Skibet afsejlede fra Dover den 28de Juli, se Danske Mag. 3 R. 2 Bd.
S. 76 og 77.
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disoit cent choses, il étoit si aise qve tout luy rioit, et comme
on avoit mis tant de musqvetaires dans le vaisseau qv’il n’y
avoit pas plus de place, il disoit: »Vous êtez bien incommodée
de tant de personnes et de ce tumulte, vous aurez bien tôt
repos.« Elle disoit: »C’est un grand plaisir d’avoir du repos,
mais on en a par fois trop de repos.« »Pour vous, madame,«
disoit il, »vous aurez la visite de plus grands de la cour, et
qvand vous viendrez à la ville, ma femme aura l’honneur de
vous servir et faire avoir des choses nécessaires«. Elle répliqvoit: »Vos complimens, monsieur, son[t] de si haute lute qve
je n’y sçay répondre, et comme je n’ai le bonheur de connoître
mad. votre femme, je n’ai garde de prétendre ses services.
Pour ce qvi m’est nécessaire, j’en serai bien pou[r]vue sans
qv’elle ni vous vous mettiez en peine.« 11 demandoit s’il
diroit qvelqve chose au rov de sa part. Elle le prioit de la
recommender aux bonnes grâces du roy et de la reine. 11 s’en
va, et après deux heures revient et la prie de descendre dans un
bateau prêt, dit qv’elle aura bien tôt le tems de se reposer.
(Il repose à présent après beaucoup de douleurs d’ame et
d’esprit; il mouroit comme un désespéré). Qvand le bateau
arrivoit icy au pont vis à vis les fenêtres du roy, le capitaine
Ahlefeld luy donne la main et la mène à la tour, dans une
prison qv’on nomme l’Église Obscure. Le capitaine Ahlefeld
montroit un regret de ce qvi luy étoit commandé. Vous
sçaurez aussy qve le vieux voigt Joachim donnoit du conten
tement au peuple, qvi étoit assemblé en grand nombre pour
voir ce spectacle: il fit semblant de ne pouvoir ouvrir la porte
de la tour, pour la faire attendre1). Avec qvelle constance et
courage elle entroit dans la tour, je laisseray dire aux autres
qvi l’ont vu. (Jn moment après qve la tour étoit fermée, on
vient ouvrir sa prison, et le c. Rantzow, le chancelier, Gabel

’) I Randen står følgende Anmærkning: »11 ne faut pas oublier de vous
dire, comme Birgitta Vif. se moqvoit de notre femme ce jour-là. Elle
s’avoitmise dans un charriot de poste pour la mieux voir, et, étant sur
ses pieds, elle rioit de gorge déployée. Notre femme et le gen. maj.
se tournoient pour la regarder. Il demande à notre femme si elle la connoissoit. Elle dit de non, qv’elle la croyoit peu sage.»
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et le secrétaire Krag entrèrent1), luy donnent la main. Le
chancelier tenoit la parole et disoit: »Madame, Sa Majesté,
notre souverain, a de grandes raisons de vous traitter de la
sorte, les qvelles vous sçavez.« Elle répondoit: »Je ne sçai
qve raison Sa Majesté a, mais qve je svis misérable et traittée
extrêmement rude, cela je sçai.« Il reprit: »Sa Majesté a des
suspicions de votre personne.«
Elle répliqvoit: »C’est un
grand malheur pour moi, mais je veux espérer qve Sa Majesté
se laissera informer et perdra ses suspicions«. Il luy fit cinq
demandes: 1) Ce qve son mary avoit fait en France le dernier
voyage? 2) Ce qv’elle avoit fait en Angleterre dernièrement?
3) Qvi étoit avec elle en Angl.? 4) Si elle avoit encore sur
soi des lettres? et 5) Avec qvi elle avoit correspondence en
Dannem ... le tems de son dernier absence?2) A la première
demande elle disoit, qve son mary étoit allé en France pour
prendre les eaux de . . . .8), mais, ayant fait consulter les
médecins de Paris sur sa maladie, ils ne trouvoient bon qv’il
y allât. Il avoit aussy parlé avec un docteur qvi étoit en
grande réputation en Hollande sur le même sujet, qvi se
nommoit Borri. A la seconde, elle leur contoit toutes ses
prétensions qvi étoient la cause de son voyage. A la troisième
elle nommoit les personnes qvi avoient été avec elle. A la
qvatriesme, qv’elle n’avoit plus de lettres sur soi, qv’en Angle
terre on avoit pris ses lettres, et sur le vaisseau, il y avoit
3 ou 4 heures, elle avoit donné à. un capitaine le reste des
papiers qv’elle tenoit. A la 5me demande, elle leur nommoit
les personnes avec les qvelles elle avoit oorrespondée, qvi
n’étoient qve fort peu en nombre, hormis le c. Rantzow et
*) Således også i »Jammers-Mindet«. Den svenske Resident Lilli.ecroua
siger (Becker: Saml, til Dmks. Hist. 2 D. S. 11), at de Personer, der
ved denne Lejlighed forhørte Leon. Chr., vare Rantzau, Reedtz, Rente
mester Hundorp og Dr. Ernst.
2) Angående de i det hele lidet betydende Afvigelser mellem Selvbiogra
fiens og »Jammers-Mindet«s Beretning om dette første Forhør må jeg
væsenlig henvise Læseren til »J.-M.« selv. Den største er, at der i
»J.-M.« siges, at Leon. Chr. allerede ved denne Lejlighed blev spurgt
om, hvem der besøgte hendes Mand i Brygge, et Spørgsmål, der i Selv
biografien først anføres under det 2det Forhør. Jvfr. dog ovenfor
S. 137.
8) Navnet står in blanco.
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Gabel, il n’y avoit qve trois: deux dames et un cavalier1), le
dernier avoit eu une lettre d’elle. Ces messr8 s’en alloient
avec cela. La porte fut fermée, mais un moment après ouverte
de nouveau. Voicy la gouvernante de la reine, la femme de
sa chambre et la confidente, Abel Cathrine, qvi entrent; les
deux femmes étoient chargées des habits et linges qv’elles
portoient. La gouvernante donne le bon jour et dit qve la
reine a commendé qv’elles la dévoient deshabiller2). Abel Ca
thrine fait l’office, elle fut toute dépouillée, chemise et tout, on
défit ses cheveux, si elle n’avoit rien gardé là dedans; Ja gou
vernante, pas contente de cela, commande Abel Cathrine de
fouiller le corps nud, ce qv’elle fit. Alors notre femme s’en
rioit, disant: »»Vous ne trouverez rien de nouveau-là, mais
n’avez vous de honte de me traitter ainsi et d’être si impies?«
Abel Cathrine s’excusoit, disant: »Nous sommes des servantes,
il faut bien faire ce qve nous est commandé; j’ai fait mon
serment qve je v[o]us devois tout prendre et pas laisser un
fil de votre, mais ne croyez pas pour cela qve vous perderez
vous(!) bijoux et habits, non, la reine ne fait chercher qv’après
des lettres, tout le reste sera gardé et cacheté.« Notre femme
pria de luy laisser une petite bagve qvi ne valoit qv’un ducat,
mais non, ils prirent tout, luy donnant une chemise, un cottillon de linge imprimé, des bas de soye, des pantouffles et une
’) I »J.-M.« nævner hun 2 Damer og 2 Herrer, nemlig Henrik Bjelke og
Oluf Brokkenhuus. Med Hensyn til denne sidste kan bemærkes, at jeg
ved en, som man skulde tro, pålidelig Kilde (se P on top pi da n :
Danske Atlas T. 3 S. 58) er bleven forledet til i »J.-M.« (2 Udg. S.
32) at ansætte Året for hans Udnævnelse til Landsdommer i Sjælland til
1665 i Stedet for 1662. At dette sidste er det rigtige, fremgår bl. a.
af Becker*s Saml, til Dmks. Hist. 1 D. S. 282. Også omtaler Korf.
Ulfeldt i et Brev til Henrik Bjelke af w/q 1662 (Geh. Ark., Ulfeldt’ske
Sager Nr. 17) Brokkenhuus’s «Avancement«, som han for en Del me
ner kan tilskrives Bjelke, og hvorfor han på sine egne og Leonora
Christinas Vegne takker ham. Svenstrup Len synes Oluf Brokkenhuus
at have fået 1646 (da han også nævnes som Befalingsmand over Lyse
Kloster i Norge), 1666 mistede han det. Han levede endnu 1670. Se
om ham, foruden »J.-M.« a. St., Saml, til d. norske Folks Hi
storie 3 Bd. S. 157, Danske Mag. 5 Bd. S. 23 og 44, Kort oc Sandferdig Beretning om Dinas Proces. Kbh. 4to, Ny er up: Friderik III.
S. 50 og 52, Danske Herregårde 6 Bd., Svenstrup, T. Becker: To
Fortællinger S. 145.
2) I »J.-M.« er det Abel Kathrine, der siger dette.
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robbe longve de soye. Après cela, ils cherchèrent par tout
dans les coins, eurent un garçon pour les aider à chercher,
trouvèrent un étuit, un horologe d’or, fort bien fait, qvi sonnoit,
et une plume d’argent. Qvand elles furent parties, Joachim
entre et dit: »Léonor, qv’étoit ce qve vous aviez caché? Pourqvoi l’aviez vous caché?« Elle ne luy répondoit mot, le regardoit seulement qv’il jouoit si bien sa personne, il avoit tou
jours la tête couverte (comme encore ce F.1). Elle fut 9 jours
dans cette vilaine prison, et en tout 5 fois examinée; les qvatre fois le connétable étoit avec2). Dans le deuxième examen,
il la prioit de confesser la vérité, après luy avoir dit qve son
mary avoit de mauvaises intentions contre le roy3). Elle leur
demandoit en qvoi qve cela consistoit. Rantz.: »C’est vous,
madame, qvi nous faut dire cela, vous le sçavez.« Elle, qvi ne
sçavoit de rien, ne leur put rien dire. On luy demandoit après
ceux qvi avoient donné la visite à son mary à Bruggves. Elle
leur nommoit ceux qv’elle connoissoit, disoit qv’il y avoit
d’autres qv’elle ne connoissoit pas et qv’elle ne voyoit pas, car
ce n’est pas la mode-là qv’on donne la visite à mary et femme
en un coup, ils ont des appartemens à part. On luy deman
doit, s’il n’y avoit été chez eux-là des Holsteinois? Rp. Non
pas qv’elle sçût. S’il n’y avoit été aucun ministre des roys, princes
et ducs? Rp. Non pas qv’elle sçût. Après cela, Rantzow nommoit
àpart l’empereur, tous les électeurs, princes et ducs d’Allemagne,
demandant si personne de leurs serviteurs avoit parlé avec son
mary? Il eut à tous àpart la même réponse. Le c. Rantzow la

Dette kan ikke gå på Jochum Waltpurger, der forlængst var død,
da Selvbiografien blev skrevet. Mon Meningen ikke kan være: ligesom
Fogden endnu gjør. Leon. Chr. kalder undertiden i nærværende Skrift
Slotsfogden: le Voigt.
s) I »J.-M.« omtales og beskrives kun 4 Forhør, hvilket hænger sammen
med, hvad jeg ovenfor (S. 135) har omtalt, at Selvbiografiens 2det og
3die Forhør i »J-M.» skildres som ét eneste — Ved »le connétable«
kan ikke tænkes på nogen anden end »Feltherren« Schack, men
denne omtales i »J.-M.« som kun nærværende ved 2 Forhør, nemlig
det 3die og 4de.
a) I Overensstemmelse med, hvad der er sagt i foregående Anm., cr det i
»J.-M.« ikke Schack, men Kantsleren, Peder Reedtz, som indleder det
2det Forhør.
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prioit de confesser la vérité, disoit: »Le roy vous fait prier,
ditez le à cette heure, qv^l est ten|jjfet qve peutétre vous obtien
drez grâce. Vous sçavez comme il arriva au maréchal de
Biron; j’ai oui dire pour certain, qve le roy de France avoit
juré qve si le maréchal de Biron eût confesser (!) la vérité du
commencement, qve le roy de France peutétre luy eût fait
grâce.« Notre femme eût qvasiment souri de ce peutétre
si malplacé, répondoit: »L’affaire du maréchal de Biron ne me
touche point. Si vous voulez me dire ce qve vous désirez
sçavoir de moi, je vous dirai fidellement ce qve j’en sçai.«
Rantzow: »Ce sont des trahisons après qvoi nous demandons.«
Rp.: »Je n’ai nulle connoissance des trahisons.« Rantzow:
»Votre mary a pourtant présenté le Dannemarc à un autre
prince.« Rp.: »Comment pouvoit mon mary présenter le
Dannemarc à un prince? Le royaume estoit-il à luy? En
pouvoit-il disponer?« Rantzou: »11 l’a pourtant fait.« Elle demandoit, à qvi? Rantz. : »Vous le sçavez fort bien; votre mary
n’a rien tenu caché, il vous a tout dit.« Elle disoit: »11 est
vrai qve mon mary ne cachoit pas des choses devant moy
qvi nous touchoient tous deux, et je svis d’opinion qv’il n’eût
pas caché une telle affaire, qvi étoit de si grande conséqvence,
s’il en avoit eu qvelqve chose, mais je puis jurer sur mon
salut: je n’en ai point de connoissance de nulle trahison.«
Rantzow disoit trois ou qvatre fois le même, et bien sept fois
il parla du maréchal de Biron, la prioit de songer à luy. Elle
disoit une fois: »A qvoi bon de songer tant à luy, qve cela
me touche-t-il?« Au reste, elle répondoit le même sur les
mêmes demandes. Au troisième examen, on commençoit par
le même discours, qv’elle devoit dire ce qv’elle sçavoit. Elle
pensa: je sai bien de choses qvi ne touchent point à cecy;
faut il dire cela? Elle prioit de rechef de luy dire ce qv’elle
devoit dire. Rantzow: »Vous devez dire la vérité de cette
affaire.« »Qvelle affaire« ? disoit-elle. Rantz.: »La trahison
de votre mary.« Elle: »Je vous ai dit de ne sçavoir de nulle
trahison, d’où vient ce soupçon qve vous avez? ditez le moi,
je vous en prie.« Personne ne répondoit. Rantzow parle bas
au chancelier, et le chancelier luy dit après: »Madame, con
fessez ce dont on vous prie; souvenez vous qve le roy est
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un seigneur absolu, qv’il n'a qve laire de suivre les loix1); il
vous peut contraindre de dire la vérité.« Elle répondoit: »Je
sçai fort bien qve le roy est absolu, je sçai aussy qv’il est un
seigneur chrétien, qv’il ne fera rien contre Dieu et sa con
science. Me voicy! Vous pouvez faire de moi ce qve bon
vous semblera, je ne puis rien contre la force, mais je garderai
ma conscience toujours nette.« Il n’y avoit nulle répliqve làdessus. Notre femme demandoit toujours (qvand ils étoient
prêts pour sortir), qve le protocol fût lu. Le secrétaire Krag
protocolloit. Il se trouva qv’il avoit écrit tout autre qv’elle
avoit dit. Krag le vouloit disputer, mais le chancelier tint
la partie de notre femme. Cet après dîner Joachim parloit à
notre femme de la grande bonté du roy, en fit une longve di
cente: qve la reine étoit aussy bonne, pourvu qv’on luy voulût
dire la vérité et se fier d'elle; dit de plus: »Léonor, voulez
vous écrire à la reine et mettre tout, toute l’affaire comme
elle est, demander pardon et confesser la vérité? vous êtes
une femme, ces pauvrettes sont de foibles créatures, elles
peuvent bien-tôt tomber, elles se laissent facilement séduire;
la reine aura égard à cela, écrivez! je vous jure qve je le
porterois à la reine, et à fin qve vous ne craignez qve je lise
ce qve vous écrivez, je2) vous donnerai de la cire d'Espagne
pour le cacheter3). Notre femme, qvi s’avoit proposé de ne
luy répondre, même pas sur les demandes de nulle impor
tance, elle ne luy répondoit rien. Il crut qv’elle dormoit (car
elle étoit toujours au lit), il la prit par la main et disoit:
»Léonor, dormez vous? Ne voulez vous pas répondre«? Elle
avoit envie de luy faire sentir qv’elle ne dormoit pas, mais elle
tournoit à demi chemin. Luy, fâché, murmuroit, disoit diver
ses fois: »Bien, bien, Gut, gut, nu, nu, Sie werden
euch wol reden lehren«. La qvatrième fois qve les com
missaires étoient auprès de notre femme, le chancelier disoit:

’) Eller som det hedder på det tilsvarende Sted i »J-M.« (2 (Jdg. S. 45):
• hand er icke bunden til . Lowen. • Jvfr. iøvrigt ovfr. S. 200 L. 4.
’) Håndskriftet har: de.
8) I »J.-M.« henføres denne Tiltale af Slotsfogden til Formiddagen efter
det andet Forhør.
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»Madame, le roy vous fait demander si vous voulez répondre
pour votre mary?« Elle répondoit: »Oui, en tout ce qve je
pourrois.« Il demandoit après, si elle vouloit souffrir la même
sentence? Elle disoit: »Qvelle sentence, où son[t] les accusa
tions?« Le secrétaire sort et fait entrer un gentilhomme de la
chancellerie avec un bras plein de papiers. On lit devant elle
une suppliqve des doctes de cette ville ; le contenu étoit qv’ils
prioient le roy de ne pas croire qv’eux avoient corresponde
avec un tel, parloient de leur fidélité. Un autre du magistrat
de la ville du même contenu1). Après cela, une sentence
donnée contre son mary, une prière qvi avoit été lu du prône,
et une proclamation de la sentence. A ce coup elle ne pouvoit tenir ses larmes, se plaignoit qv’elle devoit vivre ce mal
heureux jour qve d'entendre une telle sentence, prioit pour l’amour
de Jésus de luy faire voir sur qvoi cette rude sentence étoit
fondée, et qvi étoit le seigneur auqvel son mary auroit fait
cette offerte. Rantzow répondoit: »Madame, vous vous pouvez
bien imaginer qv’on a eu des documens sur qvoi se fonder,
il y a de vos amis dans le conseil«. Elle répliqvoit: »Gud
bedre ded, on sçait bien comme cela se fait, les apparences
sont trompeuses (elle disoit cela en françois).
Vous sçavez
bien qve mon mary étoit tant de mois arrêté en Schonen,
parceqve les Svédois croyoient qv’il avoit correspondence avec
le roy de Dannem. et ses ministres et le fait(I) avertir du dessein
qv’eux avoient sur Copen ... Il n’est personne qvi sçait
mieux qve le roy et vous autres messieurs, qv’il souffroit allors
innocemment. Mon mary a toujours été en réputation pour un
homme d’esprit, et je vous assure qve, lors qve je l’ai qvitté,
il n’avoit rien perdu de ses sens; comment seroit il possible

1) I »J.-M.« omtales ikke Erklæringen fra »les doctes«, d. e de højlærde,
Universitetet. Derimod omtales der Gejstlighedens Erklæring. Begge
Aktstykker ere dog formodenlig bievne oplæste ved hin Lejlighed. Om
en tilsvarende Erklæring fra Kjøbenhavns borgerlige Øvrighed, der også
nævnes i »J.-M«, vides ellers intet. Adelens Erklæring er af en senere
Dato end Forhøret, der i Følge »J.-M.« afholdtes den 13de August
Den bærer nemlig Datoen den 20de August (se bl. a.Paus: Korf. Uhlefeldt 2, 266; den latinske Oversættelse er dog, mærkeligt nok, dateret
den 14de August).
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qv’il eût entrepris de telles impossibilité/ et sottises. Vous
sçavez l’offre qve le duc de Holstein luy fit, lors qve le royaume
étoit un interregnum, et qv’il n'y avoit point d’obligation à aucun
prince selons les loix alors. Mais il aimoit plus le fils de son
roy mort qve ses propres intérêts. Ce qv’il fit alors pour
hâter l’élection de notre roy présent, et après pour sa coronation, cela vous est bien connu; aussy, il engageoit ses pro
pres terres à des particuliers qvi en dévoient fournir les choses
nécessaires.« Rantzow disoit: »Cette affaire avec le duc, dont
vous parlez, il n’y a point de certitude.« Elle répliqvoit: »Le
roy a eu, s’il ne les a pas encore, les lettres du duc, écrites
de sa propre main, qvi étoient entre les lettres qve le roy
retint, lors qve les autres nous furent rendues, et Daniel v.
Bockwald étoit son envoyé, qvi devoit traitter l’affaire.« Rant
zow n’aimoit pas d’entendre beaucoup parler de cela, luy disoit
avec basse voix: »Ces lettres n’y étoient pas.« Elle prie de
rechef pour l’amour de Dieu de luy faire voir ces documens,
puisqv’ils n’étoient mis dans la sentence. Elle eut la même
réponse. Elle se plaignoit de son malheur, prioit ces mes
sieurs de se mirer en elle. Les larmes vinrent le chancelier
et Gabel aux yeux. Elle, de douleur, ne prit garde à la date
qvand la sentence étoit datée. Rantzow disoit au chancelier:
»C’est bien à cette heure qvasi 3 semaines qve cette sentence
fut prononcée1).« Cela reveilioit son esprit qv’elle demande:
»Combien?« Rantzow le répète. Elle disoit: »Alors j’étois en
core en Angleterre.« Rantzow disoit: »Oui-da.« Elle reprit:
»Comment, mess” ? après avoir donné une sentance, vous
demandez après la vérité de l'affaire?« Altum silentium. Ils se

’) I »J.-M.« siger Rantzau, at det synes ham, at det er 14 Dage siden at
Dommen blev publiceret, hvortil Reedtz svarer, at det er 17 Dage
siden. Når man fastholder, at der her sigtes til Dommens OlTenliggjørelse, i Selvbiografien derimod til dens Afsigelse, kunne begge Skrifter
have lige Ret i dét faktiske. Hvad Afvigelsen i Formen angår, ligger
det nær at antage, at Selvbiografien for Kortheds Skyld har ladet
sig nøje med at gjengive de ved hin Lejlighed faldne Ytringer på en
Måde, der måske ikke var fuldkommen nøjagtig, men som dog lod
Hovedpunktet træde klart frem: at Leonora Christina på hin Tid var i
England. På lignende Måde må ganske vist også adskillige andre Af
vigelser mellem »J.-M «-s og Selvbiografiens Fremstilling forklares.
Danske Samlinger.

Anden Hække,

1,

14
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levèrent et prirent congé. Elle pria pour être un peu mieux
accommodée le peu de tems qv’elle espëroit de survivre. Rantzow promit d’en parler au roy. Cette désagréable visite dura
depuis
*) jnsqves à les deux heures. Joachim entre
avec la viande, fait couvrir la table, met une assiete sur le lit
de notre femme avec du pain, luy jette un couteau sur le lit,
disant: »Mangez, Léonor!« Elle prend le couteau, le jette à
terre sans rien dire. Luy dit: »Je pense qve vous n’avez pas
de faim aujourdhuy.« Il y avoit alors deux femmes pour la
servir, la femme d’un cordonnier et une d’un homme de
l’écurie du roy. Avec celles-là, Joachim se fait allègre, étoit
si aisé comme s’il avoit gagné des mille. Cette femme cor
donnière faisoit la sçavante, luy parloit de la vie éternelle,
qve les peines qv’on souffroit icy ne mériloi[en]t pas la peine
d’un soupir seulement, qvand on n’avoit pas la conscience
chargée ; elle conseilla de confesser tout pour mourir en chré
tienne, et mille choses semblables. Notre femme, luy ayant
assez long tems donné audience, luy demande si elle est fdle
d’un prêtre. Cette bonne femme se fâche de cette demande,
dit qv’elle est fille des parents honnêts, encore qv’elle n’est
pas fille de prêtre. Cette demande pourtant fit tant, qv’elle
ne rompoil plus la tête à notre femme de ses hypocrisies.
L’autre est une bonne femme et avoit connu notre femme au
paravant; elle eut de grandes compassions avec notre femme,
prioit Dieu avec des larmes, qv’il vouloit garder Monsieur de
ne tomber entre les mains de ses ennemis. La cordonnière
demandoit, si elle sçavoit bien ce qv’elle disoit; l’autre pleuroit et prioit plus fort. La cordonnière luy dit pouilles, mais
elle se défend, et comme elles sortoient tous les jours deux
fois pour faire relation à la reine de ce qvi se passoit, la
cordonnière disoit à l’autre devant la porte en présence d’un
ami2): »Qve dirons nous à la reine?« L’autre répondoit: »11
n’y a rien à dire, car elle n’a rien dit.« La cordonnière disoit:
»La reine se fâchera, si nous ne disons rien.« L’autre répliqva : »Si vous voulez inventer qvelqve chose, vous le prendrez
’) Her er en aben Plads i Håndskriftet — 1 »J.-M « siges, at delte For
hor begyndte Kl 10 om Formiddagen og varede over 4 Timer.
2) I »J -M.« siger Leon Chr., at hun selv horte denne deres Samtale,
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sur votre conscience.« Ce qv’elles firent, je ne vous sçaurois
dire, mais bien qv’alors qv’elles furent descendues, Joachim
entre, se met à lire des prierres pour de pauvres gens
qvi doivent être justiciez1), décapitez et rouez, après il
chantoit des psaumes qv’on chante aux enterremens2). Le 9me
jour, qvi étoit le 17e d’août, les commissaires vinrent pour la
dernière fois, firent lever notre femme et entrer dans une autre
prison plus commode; ils luy firent des demandes, première
ment sur les pièces d’une lettre qvi étoit de son mary et
qv’elle avoit déchirée; ce qvi manqvoit à la lettre, ils voulurent
qv’elle le devoit dire3). Elle étoit si foible de ne se pouvoir
à peine tenir sur un petit siège, leur disoit de ne se souvenir
de ces choses: elle n’avoit gardé cela en sa mémoire. On la
troubloit toujours; qvand ils lisoient trois mots, le reste leur
manqvoit, demandoient ce qv’il vouloit dire par-là. Elle ne le
peut deviner, à la fin elle se lassa de ces demandes, disoit:
»Adjoutez y ce qv’il vous plaira, l’un vaut l’autre.«
Rantzow
vouloit qv’elle devoit déchiffrer des chiffres qvi y étoient, mais
elle n’avoit pas la clef.
Après luy avoir demandé diverses
fois, il luy disoit ce qve
4) étoit, car ils l’avoient déchiffré.
Cela étoit, qve les enfans à Rome avoient déjà mangé leurs
deniers, demandoient secours. Rantzow fit des demandes après
ses joyaux, après son grand colicr, le grand diamant de France,
la peenage 5) des perles pendantes et un autre grand diamant.
A tout cela notre femme répondoit qve ces pièces étoient déjà
vendues de long tems. Il demandoit si elle avoit encore des
joyeaux? Elle: »On m’a rien laissé«. »Non«, disoit-il, »je
l) Håndskriftet har: justifiez.
’) Efter Tidsfølgen kan man på dette Sted måske mest passende indskyde
en Bemærkning om, at den 14de August 1663 fik Peter Bulcke og Dr.
Henrik Ernst Befaling at examinere Korfitses Hustrus Pige: »Fr. 3. V.
S. G. T. Vores nåd. Vilje og Befalning er, at I med Flid overhører og
examinerer Korfitses Hustrus Pige, som udi Slotsfogdens, Jochim Waldburgs, Kammer er anholden, til at fornemme, hvad hende om Korfitses
og hans Hustrus Sager bevidst er, foreholdendes hende hosfølgende
Poster med andet mere, hvis 1 selv eragter nødvendigt og tjenligt, og
skriftlig antegner, hvis hun dertil svarer.« (Sjæll Tegn els er).
3) En Afskrift af de reddede Stumper af dette Brev er fundet af Hr. J.
Fridericia og af ham meddelt i Danske Saml. 6 Bd S. 223—27
4) Her er en åben Plads i Håndskriftet.
Pe n n ag c eller P a n a c li e ?
14*
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veux dire, si vous avez à Briige ou ailleurs des joyeaux?« Rp.
A Brügge il y en avoit encore un peu. Après tout cela, il
demandoit si elle avoit parlé à sa soeur, qvi étoit nonette à
Paris. Elle disoit oui, et luy contoit cela. La conférence finie,
ils la saluèrent à la mode, et Rantzow disoit: «Vous de
meurerez à cette heure dans ce qvartier, il est meilleur« *).
Comme Joachim voyoit qve l'affaire n’alloit pas comme il avoit
cru, il fit le souple. Notre femme, qvi n’avoit en 9 jours ni
bu ni mangé autre qve des citrons avec du sucre, étoit fort
abbatue. Elle n’aimoit gvères à parler. La femme qvi la
servoit alors croyoit qv’elle avoit perdu l’esprit, le dit au
Voigt, et luy au roy, qv’elle n’avoit plus de sens. Il faut
encore qve je mêle entre le sérieux un peu deqvoi rire. Joa
chim la console un jour, luy parle de la reine, dit qve la reine
est douce et bonne, n’est pas irritée contre elle, tout se pourroit raccommoder. Notre femme ne luy répond rien; comme
il caqvette toujours, elle dit enfrançois: »Dieu vous punisse !«
»Ha,« dit-il, »elle veut pisser«, et sort avec cela et ferme la
porte; ainsi elle fut qvitte de luy pour cette fois. Qvelqve peu de
jours après, elle demanda le prêtre2), fit ses dévotions, attendoit

1 ) I Anledning af Leon. Chr.s Overflyttelse til det nye Fængsel fik Slots
fogden en ny Instruktion, så lydende: »Jochim Waltpurger anl Fr.
Eleonora Christina (!) Varetægt, så og om den Kvindes Løn, hende skal
opvarte.
Eftersom vi haver befalet Eleonora Christina at skal blive be
siddendes på det Sted udi det Blå-Tårn, som hun nu er, så haver
vores Slotsfoged Jochim Waltburger at have flittig og forsvarlig Ind
seende med, al ingen uden vores expies Befalning kommer til hende,
foruden den der til forordnede Kvindes Person, som vi for sådan hendes
Umage nåd. vil have bevilget to Rigsdaler om Ugen foruden hendes
Kost, lligemåde haver bemeldte vores Slotsfoged at give tilbørlig Agt
på, at ingen Breve eller andet sådant til hende indkommer, så og at
hun ingen Knive, Sax eller deslige Instrumenter, hvormed hun sig be
skadige kan, hos sig inde beholder; men om Dagen, når hun får Mad,
må hun være udi det yderste Logement, dog at Slotsfogden selv bliver
imidlertid tilstede hos hende, indtil så længe, at hun igjen ud i det
inderste Kammer, som forskrevet står, er indkommen, hvor hun vel
skal forvares, så som bemeldte vores Slotsfoged selv agter at svare til.
Givet etc. Hafn. 18 Aug. 63.« (Sjæll. Tegneiser).
2) I Følge »J.-M.« var det Mag. Mathias Foss, der ved denne Lejlighed
kom til hende. Den svenske Resident Lilliecrona siger, ganske vist
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tous les jours une délivrance, mais le bon Dieu ne la voulut
exaucer, il falloit encore vivre pour plus de tribulations et
misères. Enfin, voyant qve Dieu la vouloit encore éprouver
davantage, elle le prioit pour son assistence de tout souffrir
avec patience, et qv’il vouloit porter le fardeau avec elle, ce
qve le bon Dieu fît, et, après avoir été au lit 38 semaines,
elle se lève et prend courage. 11 ne faut pas qve j'oublie qve
Joachim luy vint dire (par commandement, comme il disoit) le
traittement de l’effigie de son mary1), et la consoloit pourtant:
qv’on ne traittoit pas de la sorte les femmes, mais qve d’au
tres y seront bièn mises. 11 luy disoit qvelqve tems après
(qvand ils devinrent meilleurs amis), qve la reine vouloit qve
cette effigie devoit être mise dans l’antichambre où notre femme
étoit, et sortir de là, mais qve le roy ne le vouloit pas; de
plus, la reine vouloit qve notre femme devoit sortir pour le
voir, mais elle ne le put obtenir du roy. Vous sçaurez aussy
qve Joachim disoit à elle, qve son mary étoit mort, et où, et
comment il étoit mort, et tout comme il est. Aussy vous
dirai-je qve Ahlefeld, le gén. major, n’oublioit pas notre femme.
Qvand notre bon vieillard fut mené prisonnier à Copenhagve,
il fit saluer notre femme et luy dire: Daß alles solte bald
gut werden, Sie solte sich nur zu frieden geben.
Après, comme tout ne devenoit Gut, comme luy l’entendoit, il
ne la fit plus saluer.
Notre femme étant un peu sur pied, elle pensoit à passer
le tems et ne pas troubler la cervelle avec des choses irrémé-

urigtigt, at det var den tyske Hofprædikant Mag. Johannes B rem er;
se Becker: Saml, til Dmrks. Hist. 2 D. S. 15.
2) Angående Exekutionen på Korf. Ulfeldts Billede og hvad dermed står i
Forbindelse findes et Par kgl. Ordrer i Sjællandske Tegneiser,
hvilke her meddeles; først en Ordre til Jochum Waltpurger af 13de
November 1663:« V. G. T. Vid, at du haver Skarpretteren på vore
Vegne at anbefale, at han i Dag den 13. Novembris Korfits, som tilforne
kaldtes Greve af Ulfeldt, hans Effigiem på en Sluffe fra det Blå-Tårn,
hvor det nu er, til det sædvanlig Sted hen på Slotspladsen henfører,
og når han til Justitien ført er, den højre Hånd derfra afhugger og
siden Hovedet derfra slager og Kroppen, når Hovedet derfra afslagen er,
udi fire Dele på Pladsen parterer og med sig derfra bortfører, mens
Hovedet skal oven på Galleriet på det Blåtårn til et afskyelig Amindels
på en Spids sættes«. — Ved Ordre af 17de November til Jochum Walt-
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diables. Elle n’avoit rien deqvoi se servir, car il n’étoit pas
permis de luy donner une épingle, moins une aigville, mais
elle eut assez avantageusement une aiguille, et cela la première
nuit dans TÉglise Obscure ; il étoit dans sa couverte et la
piqvoit. Elle hazardoit de la faire voir à sa femme, qvi pro
mettait fidélité en tout, mais le tint seulement en partie, et en
ce qv’elle s’avoit engagée elle-même. Elle eut une pièce d’un
vieux linceul, large de 4 doits, et elle avoit des rubans dans
sa chemisette, lesqvels elle défait, et avec cette soye elle tire
des fleurs sur le dit linge. Qvelqve mois après, la peste de
femme luy dit qv’elle craignoit qv’on visiteroit chez eux et
qv’on trouve cette pièce, et qv’elle auroit le diable de n’avoir
dit ce qve la dame faisoit: le serviteur du Voigt l’avoit advertie; ainsi elle prioit de l’envoyer à la servante de notre
femme, qvi étoit encore en arrest dans la chambre du Voigt.
Notre femme le donnoit à cette peste, elle le livre à Joachim,
et luy à la reine. Voila deqvoi rire. La reine disoit: »Sie
hätts wol anders haben können.« Le roy avoit envie de
luy permettre des amusemens, mais la reine l’empêchoit. Joa
chim contait tout cela long tems après. Notre femme prioit diverses
fois Joachim de demander permission pour supplier la reine,
mais il disoit de ne pouvoir rien obtenir. Il arrive qv’un potier
vient pour faire l’étue, notre femme persvade sa femme ser
vante de dérober un peu de terre, ce qv’elle fit. Notre femme
forme un gobelet sur un gobelet d’un demi pot, y met le nom
du roy et de la reine, le met sur trois boulons, et au dessous
le fond elle écrit à la reine. Sa femme dit incontinent à Joa-

purger forandres den foranførte Ordre derhen, at Slotsfogden skal lade
opsætte Hovedet af Korfitses Billede »på Rådhusets ene Gavl her i Staden, så
at det vender ud imod Løver-Stræde«. Jvfr. Danske Saml. 6 Bd.
S. 107. Til den sidstanførte Ordre er endvidere føjet følgende Efter
skrift: »Iligemåde haver du og ved Skarpretteren at lade på en »Paade«
henhænge de fjerde Parter af Kroppen hver på sin (!) Bolværk, nemlig
en på det Bolværk ved Vesterport, en ved Nørreport, en ved Østerport
og en ved Porten på Christianshavn. Actum ut supra. Hånden haver
du også på Rådhuset under Hovedet at lade sætte.« Endelig kan an
føres følgende Ordre af 7de December 1663: * Vores Slotsfoged Jochim
Waltpurger haver at lade strax udslette udi Hellig Gjæstes såvel som
udi St. Peders Kirker og alle andre Steder her i Staden Korfitses og
hans Hustrus Navne og Våbener, hvor de lindes.«
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chim ce qve notre femme a fait, mais rien de récriture. Il le
dit au roy, le roy, curieux pour le voir, dit qv’il doit faire en
sorte de l’avoir. 11 Peut, la reine s’apperçoit aussi-tôt de
l’écriture, dit à Joachim: »Vous m’avez pourtant porté une
suppliqve«. Luy croit de non, elle luy le montre; Joachim
disoit qve l'invention plaisoit si fort au roy qv’il le fit mettre
entre ses raretez; ce qvi en est, je ne sai1). Mais auprès de
la reine notre femme ne gagna rien. Elle trouvoit toujours
qveiqve chose à faire, elle peignoit sur les murailles avec du
noir qv’elle fit elle même, avoit des rares pinceaux de la qveue
d’une poire. Elle leva une pierre ou deux du pavé et cherchoit entre le sable (qvi étoit sable de marine) de petites pier
res, et les rang[e]oit en figures dans la terre du potier. Elle
tiroit des filets des linceuls pour en faire du fil à coudre, elle
défit ces bas de soye pour se servir de la soye, fit d'autres
de fil. Mais ce qve je trouve un peu rare, est qv’elle se fit un
outi[l] sur qvoy faires des lasses, et cela sans autre instrument
qv’une grosse épingle et un petit morceau de verre. Elle
n’avoit point de couteau, se servoit des os des rôtis. Au lieu
des ciseaux, elle coupoit avec les mouchettes, à la fin elle eut
des cailloux. Mais sur tout me plaît l’invention qv’elle a trouvée
pour faire des rubans. Tout le métier elle pouvoit défaire
qvand elle les entendoit sur le degré pour ouvrir la porte et
mettre le tout dans sa pochette; les outils avoit elle fait elle
même, et Kammen, dont je ne sçai le nom en françois, elle
avoit fait de petites pièces de bois. Pour curiosité, je vous

*) Medens det her udtrykkelig fremhæves, at det er for at supplicerc
Dronningen, at Bægeret forfærdiges, ligesom også, at det er Dronningen
der først bliver opmærksom på Indskriften, siges der i »J -M.» (2 Udg.
S. 106—8), at det er Kongen, Leon. Chr ved den omtalte List vil hen
vende sig til, og at det er ham, som opdager »Supplikationen«. Da
der med Hensyn til dette Punkt næppe kan være Spørgsmål om nogen
Fejlhuskning fra Leon. Ghr.s Side, synes her virkelig at foreligge et —
efter min Mening næsten enestående — Exempel på, at Forf. i »J.-M.« med
Bevidsthed har afveget en Smule fra den nøgne Sandhed. Grunden til,
at hun har gjort dette i en tilsyneladende så ringe Sag, er iøvrigt ikke
svær at indse, når man husker, at »J -M.» er skrevet for hendes Børn.
Ti hun har åbenbart undset sig ved at meddele disse, at hun havde
gjort et Forsøg på at formilde den Kvinde, hvis Had hvilede så tungt
på hende, — og det oven i Kjøbct et forgjæves Forsøg.
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envoyé des pièces des rubans qvi m’en restent, pour les faire
voir à vos soeurs, qvi sont du métier. Elle avoit fait des pièces
de 30 à 40 aunes, ses amis les tiennent, comme encore des
camisoles et autres choses. Ainsi elle a tâché de faire passer son
tems le mieux qv’il étoit possible. Les indignités qv’elle a
soufferte d’un et autre sont grandes et en grand nombre; si
on devoit conter tout cela, il en faudroit bien du tems, et
avec tout cela de la discrétion à le croire. Le bon Dieu l’a
fait surmonter toutes ces adversitez, comme encore Mr Buck,
dont je croi qve vous en sçavez les discrétions1).
Deux passages j’ay oublié: l’un est qv’elle avoit fait le
portrait de ce Holst de Flensburg si vivement, retournant à
Bart, qv’alors qve son mary vient en Fyn devant qv’elle y arriva,
il le connut par ce portrait et le fît arrêter et le contraignoit
de promettre un grand rançon, de qvoi elle le délivra qvand
elle arriva en Fyn2). L’autre est: qvand on la vouloit mener
à Borringholm, ils étoient (in peu sur la rade dans le vaisseau,
l’épousé de sa servante, qvi étoit un prêtre, vint avec un
bateau, prie pour l’épousée. Elle l’accorde, encore qv’elle n’eût

2) Se ovenfor S. 135, Anm 1.
*) Jvfr. ovenfor S. 170 Anm. 1. Med Hensyn til den her omtalte Sag
giver Flensborg Amts - Regnskab for Maj 1663—Maj 1664 (Rentek.-Ark.)
nærmere Oplysning, idet der i dette Regnskab, som netop er ført af
Claus Holst, findes opført en Fordring fra ham selv på 2100 Mk. som
Vederlag for Skade, han ved hin Lejlighed havde lidt. Han siger
herom: »Alsz Von Dehro zu Dennemarck, Norwegen Königl. Maytt . . .
vor wenig Jahren Ich Aller gnädigst bin befehliget worden, des Corvidtz Uhlefeldtz Liebste im Ambt Flenszburg anzuhalten, Ich auch dehme
zu Allcrvnterthänigsten gehorsahmb gelebet vndt dieszelbe bestes fleiszes
nach getrachtet, so hat darauf der Corvitz Uhlefeldt ausz rachgierigkeit,
in dehme ich meines Allergnäd. Königes vnd Herren Befehl verrichtet,
mich, wie die Schweden Funen ein bekommen, alsze einen gefangenen
zu sich genommen Vnd mihr alle das meinige, welches Ich wegen
Sicherheit dahin gebracht, alsze geldt, goldt, silbergeschir und anderen
Sachen, bey die 1900 Rdr. aufs genauwste werth, Abgepreszet und
abgenommen« — — — o. s. v. Kongen har herfor givet ham Ind
tægten af ügelherred, men da hans lidte Skade ikke erstattes der
ved, beder han om, at Kongen vil skjænke ham det manglende med
2100 Mk. I Randen af Regnskabet er tilskrevet med en anden Hånd:
»Kan ohn expresse Köngl. ordre nicht passiren.«
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point de servante. Le col. Rantzow n’y vouloit consentir, il
falloit qve notre femme le persvadàt.
Voilà ce dont il m’en souvient à la hâte de l’histoire de
mandée. Je me svis hâtée le plus qv’il m’a été possible,
puisqvc vous êtes sur votre départ.
Vous en userez selon
votre discrétion,
à la qvelle je me fie, et vous reste toujours
affectionnée. Le 1. de may, à les il heures de nuit, 1673 *).

Tillæg af Breve og Aktstykker.
1.

Brev fra Grev Ernst Casimir af Nassau-Dietz til Christian IV2).
Durchleuchtigster, Groszmächtiger König.
E. Ko. Mayt. seyen meine vnterthenigste bereitwilligste
Dienste Jederzeit besten vermögens zuuor, Gnedigster König
vndt Herr.
E. Ko. Mayt. soll hiermit vnterthenigst nicht bergen, Waß
maßen dem Almächttigen nach seinem väterlichen gueten
willen gefallen, E. Ko. Mayt. herrn Sohn, Graff Wolmarn nicht
allein, Sondern auch E. Ko. Mayt. Freuwlein Töchttern,
Zuuorderst Freuwlein Leonora, vndt alßbaldt darauf Freuwlein
Sophien Elisabethen vnlängst mit den blätern (oder wie man
eß alhier zuenennen pfleget, Kinderpocken) hcimbzusuechen,
Dar Von wolgemeltter E. Ko. Mayt. Herr Sohn vor wenig Zeitt

’) Det kan her anføres, at i den forkortede latinske Oversættelse af Selv
biografien er Slutningen (fra Ordene: Mais ce qve je trouve un pcu
rare — —) ikke på latin men på fransk, idet Oversætteren her for
modenlig er bleven kjed af sit Arbejde og ligefrem har afskrevet Ori
ginalen. Idet vi altså for dette lille Afsnits Vedkommende eje 2 af
hinanden uafhængige Rækker af Afskrifter, opfordres vi til at anstille
en Sammenligning, og det viser sig da, at skjønt den latinske Over
sættelses fransk gjennemgående udmærker sig ved en ældre Skrive
måde, er der, hvad selve Ordene og Ordformerne angår, så godt som
ingen eller i hvert Fald meget uvæsenlige Afvigelser mellem dette
fransk og Textcn i den her benyttede Afskrift af Selvbiografien.
9) Jvlr. ovenfor S. 145 Anm. 5.
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zumahl genesen, Freuwlein Leonora auch, ohne allein daß die
gewöhnliche mahlzcichen noch nicht allerdings verschwunden,
gants gesundt, Vndt Freuwlein Sophia Elisabeth gleichfalß alle
gefahr vberwunden, Vndt also Gott Lob vndt Danck alle drey
woll vndt beßer alß zwey von ^Meinen Kindern durch gemelte
Kranckheit durchgebrochen. Dan alß mein Jüngster Sohn,
graff Maurits, Jn den funfften tag darahn Kranck gelegen, ist
er von dem barmhertzigen Gott zu sein Reich abgefordert wur
den. Wie auch mein einigste Tochtter, Freuwlein Elisabeth,
Nachdem Sie gleichfalß Jn den funfften tag bettlägerigh ge
wesen, auß dieser Welt durch einen sanfften todt seelig gescheiden. Weicheß mir zwar schmertzlich Zuegemueth gehet,
erfreuwe Mich aber hinwiderumb, daß E. Ko. Mayt. Herr Sohn
vndt Freuwlein Töchttern so woll vndt glücklichen dieser ge
fährlichen schwacheit, deren fast alle Menschen vnterworffen
sein, nunmehr gevbriget.
Der Almächttige wolle E. Ko. Mayt. vndt dieselbe hinfurterß vor allem Vngluck vätterlich bewahren.
E. Ko. Mayt. hiermit Jn deßelben getreuwe protection zu
allem hohen Königlichen Wolstandt, Mich vndt Die Meinige
Jn dero beharliche Königliche gnadt Vnderthenigst beuehlendt.
Datum Groningen den 26. 7bris 1628.
Udskrift: A Sa Maté
E. K. M.
le Roy de Dannemarck
Vnderthenigster
et Norwegen etc.
Ernst-Casimir graf Zu Naßaw.
(Efter Orig. i Gehejme-Arkivet, »Nassau« Nr. B.1)

2.
Madame de Mottevilles Skildring af Leonora Christinas Optræden
ved det franske Hof 16472).

Comme la France n’a jamais été plus triomphante qu’elle
l’étoit alors, outre les marques de notre abondance qui paroissoit sur les Théâtres par les divertissemens de la Cour, par
les richesses des particuliers, et sur nos frontières par les
belles armées du Roi, les étrangers à l’envi des uns et des
’) Denne Betegnelse er rigtigere end den ovenfor (S. 145 Anm. 5 og S.
148 Anm. 2) anførte: »Nassau« Nr. 2.
’) Jvfr. ovenfor S. 161 Anm. 2.
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autres y abondoient de toutes parts. Il arriva dans ce tempslà un Ambassadeur extraordinaire de Dannemark, qui venoit
remercier la Reine de ce qu’elle s’étoit employée à faire la
Paix entre les deux Couronnes de Suede et de Dannemark.
C’étoit une personne de qualité, qui avoit bonne mine, et qui
fut reconnu, par ceux qui le pratiquoient, pour avoir de la
raison et de l’esprit, grand homme d’État, grave dans toutes
ses maniérés, et sententieux en toutes ses paroles. Il amena
sa femme, qui étoit fille de son Roi, et fille d’une façon assez
bizarre: elle se disoit légitime de la main gauche, et voici de
quelle maniéré. Dans tous les Pays Septentrionaux, ils ne se
mésallient presque jamais: les Rois, aussi bien que les autres,
ne peuvent se marier qu’à leurs semblables; et quand ils
aiment des femmes de moindre naissance, iis les épousent
de la main gauche. Les enfans en sont légitimes; mais, ils
ne peuvent hériter de la Couronne, ni du bien de leur pere.
Cette Dame étoit née de cette sorte, et s’estimoit beaucoup.
Elle portoit pour marque de sa qualité un petit chapeau de
velours noir, que les seules filles de leur Roi avoient droit de
porter. Elle le dit ainsi à la Reine, qui d’abord qu’elle la vit
lui demanda si c’ctoit la mode de son pays, et si toutes les
Dames en portoient? Du reste, elle étoit habillée à la Françoise,
et avoit bonne mine. Son visage étoit fort beau, et sa beauté
étoit accompagnée de gravité: ce qui me confirma dans la
créance que j’ai toujours eue, que dans tous les pays on
trouve des honnêtes gens. Elle vint chez la Reine de même
qu’auroit fait une de nos Princesses; et quand elle fut au
cercle, elle ne témoigna nul embarras de se trouver au milieu
de tant de gens qu’elle ne connoissoit point. Elle parla sou
vent et toujours de bon sens, avec une naïveté qui tenoit un
peu de la froideur de son pays, mais qui n’avoit rien de bas
ni de petit; et sur ses habits et sur son chapeau, elle avoit
assez de perles pour faire voir qu’elle étoit aussi fort riche.
La seconde fois qu’elle revint au Palais Royal, la Reine la
mena voir son petit appartement, sa chambre, ses bains, et
son oratoire, qu’elle regarda sans trop les louer, et remarquant
néanmoins tout ce qui étoit beau. J’étois seule avec la Reine,
te je dis à l’Ambassadrice, que la reine avoit de belles mains,
qu’elle seroit sans doute plus aise de voir, que tout ce qu’elle
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lui montroit. Elle prit la main de la Reine, puis l’ayant dé
gantée, elle la baisa, et la loua de bonne grace. Elle lui leva
son mouchoir pour voir sa gorge, avec tant de familiarité, qu’il
sembloit qu’elle fût sa sœur, et qu’elle l’eut vue toute sa vie.
Ces choses plurent à la Reine; et toute la journée on ne
parla que de la Danoise, de sa douce gravité, de la grace
qu’elle avoit en toutes ses actions, et des marques qu’elle
avoit données d’avoir beaucoup d’esprit et de raison. Celte
douceur étoit accompagnée d’une noble fierté, qui fit qu’elle
baisa la Reine d’Angleterre en la saluant, et ne parut humble
en aucune de ses occasions où il fallut qu’elle conservât son rang.
On lui donna le bal, et la Reine lui fit présent d’une montre
de diamans, d’un prix considérable. Après avoir été régalée,
elle partit, sans doute aussi satisfaite de la Cour, que la Cour
le fut d’elle.
(Af: Mémoires pour servir à l’histoire d’Anne d’Autriche, par Mmc de
Motteville. T. 2. Amsterdam. 1783. Pag. 19—22.,)

3.

Uddrag af engelske Dokumenter^ vedkommende Leonora Christinas
Fængsling i Dover 1663 og derpå følgende Afsendelse til Danmark1).
1663 July 8. Warrant to Captain Strode, governor of Dover
Castle, to detain Elionora Christiana, Countess of Uhlfeldt, with her husband, if he be found with her, and
their servants; to keep her close prisoner, and secure
all her papers, according to instructions to be given by
Thos. Parnell.
July 8. Warrant to Thos. Parnell to observe the move
ments of the said Countess of (Jhlfeldt, to seize her
should she attempt to embark at Gravesend with her
papers, and to detain her close prisoner.
[July.] Instructions [by Sec. Bennet] to Thos. Parnell,
to go to Dover Castle to deliver instructions, and assist
in their execution, relative to a certain lady [the Coun
tess of Dhlfeldt], who is not to be permitted to depart,
’) Jvfr. ovenfor S 197 Anm. 1.
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whether she have a pass or not, but to be invited, or if
needful compelled to lodge at the Castle, where the
best accommodation is to be provided for her. It is
suspected that her husband lies concealed in the king
dom, and will also try to pass with his lady, but he
also is to be detained, and her servants also.

July 11. Thos. Parnell to Williamson1). Found the
Countess [of Uhlfeldt] at Dover, and by the aid of the
Lieut.-Governor, sent the searcher to her inn to demand
her pass. She said she had none, not knowing it would
be wanted; she submitted patiently to be taken to the
castle, and lodged there till a message was sent to
town. The Regent’s gentleman, the bearer, will give
an account of all things.
Aug. 1. Whitehall. [Sec. Bennet] to Capt. Strode.
The King is satisfied with his account of the lady’s
escape and his own behaviour ; continue the same mask,
of publishing His Majesty’s displeasure against all who
contributed to it, especially his lieutenant, and this more
particularly in presence of M. Cassett, lest he may
suspect connivance. Cassett is to continue prisoner
some time. The Danish resident is satisfied with the
discretion used, but says his point would not have been
secured, had the lady gone to sea without inter
ruption.
Aug. 1? Account [proposed to be sent to the Ga
zette?] relative to Count Uhlfeldt, — recording his sub
mission in 1661, the present sentence against him, his
further relapse into crime after a solemn recantation,
also signed by his wife who was his accomplice, though
her blood saved her from sharing his sentence, but
who has now betrayed herself into the hands of the King of
Denmark. She was in England when the conspiracy against
the King of Denmark’s life was detected. The King of
England had her movements watched, when she sud
denly went off without a pass, for want of which she
J) Sekretær hos Sir Henry Bennet,
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was stayed by the Governor of Dover Castle, who accom
modated her in the castle. The resident of Denmark
posted to Dover, and secured the master of a ship
then in the road, with whom he expected her to tam
per, which she did, escaped through the castle window,
and entering a shallop to go on board, was seized and
conveyed to Denmark. With note [by Lord Chancellor
Clarendon] that he is not satisfied with this account,
but will prepare a better for another week.

[0 c t o b. ?] Account of Thos. Parnell for a journey to Wind
sor, two to Tunbridge, one to Dover to seize the Countess
of Uhlfeldt, and for waiting on the King to Bath and
back ; total, 43 1. 10 s.
1664 Jan. 5. Dover Castle. Capt. John Strode to Wil
liamson. The Countess of Uhlfeldt left no jewels with
any one in Dover Castle, nor had any except what the
Denmark resident’s secretary took from her on ship
board. Asks if the 115 1. is placed to Sec. Bennet’s
account, having some chimney money to pay into the
Exchequer.
(Af: Calendar of State Papers, domestic series, of the reign of Charles II.
1663-64. London 1862. Pagg. 196 -97, 200, 224-23, 320, 431.)

4.
Ldkast til Brev fra Leonora Christina [til Storkaiitsleren Grev
Fr. Ahlefeldt?]
Hoch Wolgebohrncr Herr Groß Canzeler,
gnädiger II. Graff.
Ewre Hoch Gl. Exc. werden sich gnedigst zu entsinnen
wißen, das ich für etzliche Tage die Kühnheit gebraucht vnd
E. H. Gl. Exc. meine vntcrlhänigsle Ansuchung bey Jh. Kl.
Ml. eröffnete. Sieder (!) dehm habe ich eine erwünschte Ge
legenheit getroffen vnd meine vnterthänige Supplicque Jh. Kl.
Mt. eigen händig1) vberreichet.

’) Vil enten sige, at hun har ladet den overrække i Kongens egne Hæn
der, eller også må man antage, at Suppliken er skrevet på en andens
Vegne.
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Gnediger Herr, nun beruhet meiner Sachen außgang allein
auf! E. H. Gl. Exc. hohe intercession; wan dießelbe auß Christ
lich Mitleiden vnd generosité mein Patron vnd Fürsprecher seyn
wii, so kan ich nichts anders als eine gnädige resolution von
meinem Allergnedigsten Erb Könige gewertig seyn. Gott hat
Jh. H. G. Exc. in den hohen Stand gesetzet, theils das Witwen1)
vnd Waysen ihre Zuflucht zu derselben nehmen sollen.
Der
grundt güttige Gott wird auch mein Gebet als eine betrübte
Wittib vnd Wayße (laut seiner Göttlichen Zusage) erhören, vnd
E. II. G. Exc. Wolthaten mit reichen Segen belohnen vnd den
newlich leider gelittenen Brandt-Schaden2) anderwerts vielfeltig
wieder ergäntzen vnd gnediglich für allen vnheil behüten vnd
bewahren. Jch erwarte eine gnedige resolution, vnd nenne
mich
Hochwolgebohrner Herr
Ewer Hoch Gräffl. Excelenzen
Demytigste Dienerinne.
(Brevet er uden Udskrift og Underskrift, men skrevet med Leonora Chri
stinas Hånd. Org. i Geh -Ark , Ulfeldi'ske Sager Nr. 19.)

5.
Brev fra Leonora Christina til den yngre Sperling, skrevet 1684
i Blå-Tårn3).
Monsieur.
Att paa hånds Skriffuelse aff den 2 Feb. icke med forgan
gen Post blefT suaret, der om er hannem vden tuiffl wel aarsagen berettet. Jeg tacker for den vnderretning om Jeweren;
vden tuiffl maa Fürsten aff Anhalt icke were i de tancker, att
ded endnu skulle were ctt Lehn aff Burgund, som ded kand
haffue werret for nogle hundrede Aar siden, i huilcken tiid sig
meget haffuer forandret; oc saa haffuer maaske Fürsten aff
’) Hun har først villet skrive det rigtige: das theils Witwen theils W.
2) Den 8de Februar 1682 afbrændte (i Følge Bircherods Dagbøger, ved
Molbech S. 215) Storkantsler Ahlefeldts prægtige Gård bag Børsen, til
ligemed hans Bibliothek o. a. Brevets Hentydning til en Brandskade
gjør det således rimeligt, at den Storkantsler, for hvem Brevet var be
stemt, var Fr. Ahlefeldt, og at Brevet er skrevet 1682 i Blåtårn.
a) Jvfr. ovenfor S 139 Anrn 1.
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Anhalt icke tage [t] ded til Lehn all Franckriig, huorvdoffuer
ded tagis til pretext att besmycke Vretten med. Saa lenge
Macten kand ded maintenere, saa lenge er ded wel, men ded
kunde giffiie aarsage til større Widerwertighed end nu for
øynen sees. A propos aff et Frøcken aff Oldenborg, saa sen
der ieg hannem en Vdskrifft aff, huis ieg haffuer læst om G.
Anthoni Günters Søster Catharina vdi Johan Jnstens etc., for
moder, att hun finder en Platz iblant hands lærde Quinder, fast
at perfectionen i ded Latinske S[p]rog icke haffuer werret fuld
kommen. De Vers, hender erre giort til Ære, wille ieg gierne
noget vnderrettis om, huor vdi Kunsten bestaar, i synderlighed
huad ded er att sige at læfie en ting tuerß. Jeg sender
her hoes en Naffn loß lærd Princeße, saa meget som Authorn
haffuer wilt melde om hender, maaske der findis meere om
hender paa andre steder. Henriette Sylvie la Moliere oc l’Heroine Mousquetaire crre Romans, de kommer intet iblant mine
Heltinner, de (!) anseer dennem icke for fyldist. Aviserne siger
oß om den Veenighed, som tiltager iblant dennem, sig haffuer
betittelet med Eenigheds Tittel, sandelig den maatte were i Wer
den lided erfaren, som icke spaadde dennem deris wiße Vndergang, dersom de icke lucker øynene op i tiide oc søger
flitteligen effter Forræderne, som haffuer smittet fingerne med
att telle Loviser. Saa meget som ieg kand forstaa, saa skulle
mig synnis, att de Spanskis interesse, saa wit de Spanske Ne
derlande angaar, burte oc att wære de Hollenders interesse, thi
bemectiger Franckriig sig de Spanske Nederlande, saa sijt (!) for
Holland. Der er dem som meener, att Amsterdam skulle giøre
en Alliance med Franckriig; oc att de øffrige alf den Provins
saa vel som de andre 6 Provinder skulle holde sammen oc
tage Printzen aff Vranien til derris fører, som wel let fick Enge
land paa deris siide. Ded formaner mig som Tutzerne, den
tiid de begierte Storcken til Konge. Naar Gud wil forderffue
et Landskab, saa giffuer hand dennem Ær- oc penge girrige
Narrer til Regentere; ded synnis, att Vor herre er de Hollen
der en humiliabo skyllig, de erre oc alt for kiephøy oc haifuer lenge werret en balance imellem Croonede hoffueder oc offte
brugt vliige Wecht, nu skal de ruinere sig selff, elTterdi an
dre icke kand.
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Iler sendis hoes effter begiering ett liided malet Kaaberstycke,
ded er noget krøglet, ieg giffuer ded der paa, att ollie
Farffuen tørtist vnder hænderne i en warm Kackelstue, ded er
alleenesle for at see maneeren. Ellers er mig bleffuen sagt
aff et Stycke, som er giort med Pennen, huilcket ieg wil beskriffue, efftersom ieg wed, att Monsieur haffuer behag i sligt.
Stycket er maadeligt stoert, er som et hualt Fengsel med ett
Trallet Windue oc Dør. Der inde presenterer sig en dame i
sørge Dragt, huilcken leedis aff en Engel oc haffuer et stooert
Kaars paa Skulderen; paa huellingen sees en Skye; der kommer
en haand vd, som holder Kaarset mit paa; enden aff Kaarset
er vden for Fengselet i Himmelen. Døren er wed henders
Ryg; vden for Fengselet er trende Steder tegnet i Søen. Vden
for Fengselet paa den siide, hun wender Ansictet, der er
Solen med siine Straaler, huor imellem Straalerne en Arm vdkommer, som holder en Croone i sin Haand med tuende Pal
mer; neden for paa ded grønne er ett Kilde Spring. Paa et
aff Fengselets Piller neden v[n]nder staar henders Naffn oc
langs vnder Stycket diße Riim i tuende affdeelinger:
Fra Himlen er mit Kaars, Gud tyngist Ende bærer,
Min Engel leeder mig, den rette Wey mig lærer,
Til Ære-Croonens-Sted, til ded Forjette Land,
Huor Sorrig sluckis vd aff Liffsens Kilde-Wand.
* Tre Fengsler wendis Ryg, i fierde hart er lucket,
Foruden giffuen Sag der Tyffue Wintre sucket,
Er ded end icke nock att liide for sin Mand,
Saa giff fremdelis Taal, du Gud, som eene Kand.
Dette Stycke henger paa Døren. Jeg glemte, att vnder
Fengselet[s] Windue staar skreffuen: Fengsels Tuang Himmels
gang. Nu om noget anded. Ded seer slet vd for Klingen
berg, hand haffuer nyligen maat legge med andre hands in
teresserede Goedz fra sig for ~0 Rdr., oc nu haffuer hand en
Sag med Daniel Pauli oc hands Søskinne for en Broders goedz
oc formue, hand haffuer spillet med, som er død i Ostindien;
der pretenderis 3“ Rdr. aff hannem, oc der skal endoc were
noget vnder, som til Ære Sag kand driffuis. Ded gaar oc en
part Adel ret ille for penge, Her Corfitz Trolle oc hands StiffDanske Samlinger.

Anden Række.

I.

15
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moder erre i Arrest for penge oc truis huer Dag med Fengsel.
Der wil snart komme fleere i ded Law. H. Otte Powisk hand
gick dyrch, ham skal der ingen Arrestere, hands Søn er gaaet
fra Arff oc Gieid til Tinge; naar Døden wil garantere Dem, saa
er de frii for Musquetterer. De som leffuer igien, faar att
krumme sig oc snoe sig igiennem Werden. Wel den, som er
wel Skylfft. Gud trøste en huer, som trenger; Den samme
Gud were hannem befalet.
Helsingnør den 13 Marlij 1684.
Monsieur
Vostre affectioné
[Uden Udskrift.]
serviteur
J. HJ)
’ Langs stycket vdtydingen paa de trende Fengseler,
som tegnet wiißer. Malmø, eget Huuß Arrest. Hammershuuß, et hart suelte Fengsel. Dovers, en stacket arrest, som 1.. te (?) etc.
2) At Brevskriveren er Leonora Christina, fremgår ikke blot tydeligt nok
af Brevets Indhold, men også deraf, at det helt igjennem er skrevet
med hendes egen velbekjendte Hånd. At Bogstaverne J. H. forestille et
bestemt, antaget Navn, som hun plejede at bruge i sin Korrespondance
med Sperling, medens hun hensad i Blåtårn, fremgår af en beskreven
Seddel, som opbevares i Gehejme-Arkivet i samme Pakke som det
ovenfor aftrykte Brev (Ulfeldt’ske Sager Nr. 19). Denne Seddel, der har
været løst indlagt i et Brev og som har indeholdt Slutningen af selve
Brevet, fremviser nemlig også Leonora Christinas Håndskrift, og er da
teret »Helsingnør den 8 May 1678« og underskrevet Jørgen Hanssen.
Jeg gjengiver her dens Indhold: •— med en Nalthue paa oc ført til
Lands Croone.
Forælderne wiste icke anded end hånd war myrt,
huorledis hånds Frue lider, wed Gud; ellers halluer ieg spurt, att ded
war en Daatter, hun fick; om hun oc Barnet lelluer endnu, wed ieg
icke. Saadan er henders Basseiseng, Gud trøste hender. Wentendis Mand
er goed; dersom hun icke alf forferdelss er faren ille, saa trøster hun
sig nock sellfuer, thi hun er behiærtet. Min Tilstand er meget slet,
min helbred ringe, HofTuit wee forhindrer, att ieg icke vdførligen skal
kunde contentere hannem eirter begiering. Ellers er ieg icke saa secret med min vernis for hannem, som hånds F. [o: Fader] for mig i
andre disslige widenskaber. Ded er en vernis alf helten Sanderac oc
helten Clar Mastic. Sandarachen skal toes først i bar wand ded huide
alf, der sidder om, oc wel tørris førend ded stødis, ded kommer meget
paa maaden, att ded icke blilTuer for hit, thi da blilfuer ded meget gult,
naar ded staar lenge. Vmagen oc hande lawet bestaar ded mest vdi,
thi der wil flux tiid til, elftersom ded tyet huer gang skal bestrygis oc
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[På to vedlagte løse Sedler læses følgende:]

(1.) Vdi Johan Justens Oldenburgische Friedens vnd der
benachbarten örter Krieges Handlungen
læfiis, Att Catharina,
Hertog Augusto (!) til Saxsen Engerns Gemahl, som war G. Anthoni Günters Søster, haffde en temmelig Wiidenskab i ded La
tinske Sproog, rooßis ellers for Forstandig oc meget Dydig etc.
Hun døde Anno 1644, den 29 Feb. Hender giordis efterfølgende
Kunst vers til Ære, som kand oflfuen, til Süden oc tuers læhis:

FraV FVrstln Catharln den Gottes Thron besitzet
Wo sie Kein Krieges Dorn hinfVrDer eWlg ritzet.
oder:

FraW FVrstln Catharln zV aLLer E[n]gel — SCharen
Trotz TeVfeL HeLLVnD ToD ist seLlg WoL gefaren.
1592.

(2.) Vdi Andreæ Brunners Bayriske Cronica3) talis om
Hertog Hendrich den 1. Daatter, att hun war en meget høy
begaffuet Princeße, wel erfahren vdi ded Greeckiske oc Latinske
S[p]roog. Hun bleff i sine vnge Aar forloffuet med Constan-

torris i mellem. Ded brune alf Kie., som icke har bleffuen tørt, er giort
med Spickollie eller Ter. 01., thi ded tørris aldrig, naar ded strygis
tyckt paa; dersom Monsieur haffde luctet dertil, da haffde hånd strax
kundt wide ded. Jeg tuiffler, att Kie. kand solvere Berstenn i Sp. Vini,
derfor siger hånd, att sp. Vi. icke kand opløsse hånds Vernis, thi ded
som løsser hender engang op, kand letteligen løsse hender anden gang
op. Jeg kand icke widre paa denne gang, en anden gang meer. Adieu
Monsieur^ Hans affectionerte
Tienner
Helsingnør den 8. May 1678.
Jørgen Hanssen».
’) Titlen paa Værket er rigtigt anført; kun kan det tilføjes, at Forfatteren
hed Johan Just Winkelmann. Bogen er trykt i Oldenburg i671
i Fol. De af Leonora Christina anførte Vers stå S. 337. Hun gjengiver dem ganske nøjagtigt, kun at der mangler et Par store I’er.
s) Er næppe hans »Annales virtutis et fortunæ Bojorum« (P. 1-3, 1626
—37), men snarere hans »Excubiæ tutelares LX heroum qui... Theodonem in principatu Bojariæ secuti sunt, cum elogiis suis etc. Monachii. 1637. 8V0. I det førstnævnte Værk, hvoraf jeg har Leibnitz’s
Udg. fra 1710 ved Hånden, finder jeg nemlig ikke den omtalte Historie.
Det andet Værk har jeg ikke set; det er her citeret efter Gråsse: Trésor de livres rares. T. 1 pag 554.
15*
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tino, den Greekiske Kayser. Men efftersom hender icke anstoed ded Gifftermaal, oc hun icke kunde haffue Kierlighed til
hannem oc dog alligewel imod sin Wille skulle lade sig affmale, paa ded man hendis Contrafait til Constantinopel kunde
forsende, da haffuer hun altiid, naar Mahleren saae til hende,
ille wanskabt oc forwreen sin Mund oc forstillet sit smucke
lifflige Ansict, Dragen sin Pande i Ryncker oc fordreiet siine
Øyen; bleff med ded samme den Beiler quit, oc siden Hertog
Burckard aff Schwaben til Deel.
(Efter Orig, i Gehejme-Arkivet, Uifeldt’ske Sager Nr. 19.)

6.
4 Breve fra Leonora Christina, skrevne på fflaribo Kloster1).

(a.)
Hoch vnd wolgebohrner H. Graff.
Ewer Excellentz werden nicht verüblen, Das ich deroselben
vmb ein ordre solicitire an den Wild-Meister wegen mein Gna
den Deputat. Schwester Tochter, Frewlein Lindenow, hat mich
zum öfftern versichert, Das E. Exc. ordre deßwegen gegeben,
aber die hälffte ist nur nachgelebent (!); Der eine Waltreiter
ist nachstellig geblieben. Die erlaubnis zeit zu schießen trit
nu heran, Deßwegen bitte ich E. Exc. meiner eingedenck zu
sein. Jhre Hohe Excellentz Gyldenlöw hat mich versichert,
das Ewer Excellentz ein trewer Freundt ist, dehnen er sein
J) Når jeg meddeler disse i og for sig temmelig ubetydelige Breve her, er
det dels fordi de på et Par Punkter supplere mine tidligere Meddelel
ser om Leonora Christinas Ophold på Maribo Kloster (se Danske
Samlinger 5 Bd. S. 209—38), dels fordi de, på det første nær, ere
skrevne på fransk og således give et ret tydeligt Billede af, hvorledes
Leonora Christina virkelig selv skrev dette Sprog. Man vil da se, at
skjønt hendes egen Retskrivning i det hele har en noget ældre Karak
ter, end den der følges i den ovenfor trykte Afskrift af Selvbiografien,
er der dog ikke nogen synderlig Forskjel på Arten eller Størrelsen af
de egenlige Sprogfejl, og når der måske er forholdsvis færre af dem
i Brevene, hidrører dette uden Tvivl nærmest derfra, at disse alle be
væge sig i temmelig almindelige Udtryk. For iøvrigt også at give en
Forestilling om Leonora Christinas Accentuation af det franske Sprog,
gjengiver jeg denne uforandret i Aftrykket, som den findes i de origi
nale Breve.

229

Freundtschafft würdiget, bitte dienstlich, das nich mag permettiret werden zu führen den Nahmen von
Jh. Hoch vnd wolgebohrne
Excellenzen
Marieboe Closter
Dienst Afïectionirte
den 9. Julii 1689.
Dienerinne
Leonora Christina.
Udskrift: A Son Excellence
Monsieur le Comte Reventklow, Grand Veneur, Chevaillier
et Conseillier du Conseil privé
à
Copenhagen1).
(Efter Orig. i Gehejme-Arkivet, »Domme, Tingsvidner etc.«, Leonora
Christina. Nr. 4).

(b.)

Monsieur.
Vostre Excellence pardonnera facillement a ma mauuaise
indispocition que je ne l’escrive à la longue ma très humble
peticion, laquelle est d’obtenir la grâce de mon Souuerain de
voir mon Filz2). Au reste, vostre Exc. voudra de grâce com
muniquer avec Sa Haute Exc. touchant c’est (!) affaire, auquel
j’ay écrit plus amplement; je me recommande et suis
de Vostre Excellence
Marieboe
la très humble servante
Leonora Christina
le 10me de Maj
Comtesse.
1691.
(Uden Udskrift Efter Orig. i Geh.-Ark , «Domine, Tingsvidner etc «, Leonora
Christina, Nr. 1).

(c.)
Monsieur.
Encor que vostre Excellence m’asseuroit pas avec l’ordi
naire passé d’avoir contribué à la grâce obtenue de mon Sou
uerain, je n’en douttois pourtant pas, mais en estoit bien asseurée, selon sa genereuse bonté. J’ay jouui de la grâce de
mon Roy, j’ay veu mon filz, sans que personne le sçait, mesme
ceux de ma maison l’ont pris pour un autre. Pour cette
’) Dette Brev slutter sig efter sit Indbold umiddelbart til det i Danske
Saml. 5 Bd. S. 225—26 meddelte.
’) Jvfr. Danske Samlinger 5 Bd. S. 220 Anm. 1.
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satisfaction exsausera le bon Dieu les prières de nostre Roy
et donnera toutte sorte de contentement à Vostre Excellence,
et a moy l'occasion de pouuoir montrer en effect que je suis
Monsieur
de Vostre Excellence
Mariboe Closter
la plus obligée
le 2me de Juin
seruante
1691.
Leonora Christina
Comtesse.
(Uden Udskrift Efter Orig. i Geh. Ark., »Domine, Tingsvidner etc.«, Leonora
Christina, Nr. 4.)

(d.)
Monsieur le Comte.
Vostre Excellence verra par ces peu des lignes que sa
vieille servante est encore en vie et n'a pas perdue la mémoire,
ains se souvient avec remerciements des bontez de Vostre Exc.,
priant humblement de la continuation et que Vostre Excellence
veuille de grâce parler un most en mon faveur à mon Souuerain.
Je souhaitte à Vostre Excellence, à Madame la Comtesse,
Sa Consorte, ensemble à toutte Sa Famille une heureuse
Année avec toutte sorte de Contentement. Je reste les jours
de ma vie
Monsieur le Comte
de Vostre Excellence
Mariboe Closter
l'obligee humble
le l.Janu. 1695.
servante
Leonora Christina
Comtesse.
(Uden Udskrift. Efter Orig. i Geh. Ark., »Domme, Tingsvidner etc.», Leonora
Christina, Nr. 4.)

Tillægsanmærkninger.
Til S. 142 Anm. 4. Enevold Randulff blev allerede 1623 antaget til
Præceptor for Kongens Børn med Kirsten Munk, som det sees af
Rentemestrenes Regnskab for 1624—25, hvor det hedder: »Den
29. May givet forne Envold Nielsen et halvt Års Besolding fra den
15. Oktob. 1623, han først er antagen til Præceptor for fornesmå
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Til S.

Til S.

Til S.

Til S.

Jomfruer [har Hensyn til Overskriften, hvor dei nævnes: Fru Kir
sten Munks små Jomfruer] og til den 15. Aprilis næst forleden
udi nærværende År 1624». Det kan også anføres, at den 24de
December 1625 giver den udvalgte Christian V. ham Ventebrev på
det første ledige Kannikedom i Roskilde eller Aarhus Kapitel, «eftersom
os elskelig M. Envold Nissen (!) for nogen Tid lang er antaget at
lade sig bruge for en Skolemester«. (Sjællandske Registre).
178 Anm. 3. Når jeg her et enkelt Sted har brugt Udtrykket »Frifindelseskjendelse», ei dette en lapsus calami, fremkaldt ved
Rohmann’s Bevisførelse, idet nemlig R. stadigt forudsætter, at
Ulfeldts Frigivelse fandt Sted i Følge en virkelig Frifindelsesdom.
At dette dog er urigtigt, og at der kun er Tale om en ligefrem
Benådning, sees både af andre Kilder og især af Saml, till
Skånes historia etc. 1, 72—73. Sammesteds er også aftrykt
et Brev fra Hann. Sehested til G. O. Stenbock, dateret Kjøbenhavn
1660, hvori hin beklager Ulfeldts Flugt fra Malmø
og anbefaler ham til Stenbocks Forbøn. Skjønt jeg ikke selv er
meget tilbøjelig til at tro, at Hann. S. havde foranlediget Flugten,
kan jeg dog ikke i dette Brev se et så absolut afgjørende Be
vis på hans Uskyldighed, som den ærede Udgiver finder deri. At
H. S. under sit Ophold i Stockholm vitterligt gik i Forbøn for
Ulfeldt hos den svenske Regering, måtte i hvert Fald betragtes
som et stærkere Vidnesbyrd, og dog var der næppe noget til Hin
der for, at hin mere officielle Intercession lod sig forene med et
privat Forræderi, hvis der ellers forelå tilstrækkelig Sikkerhed for,
at et sådant havde fundet Sted.
1S9 Anm. 3.
I Saml, till Skånes historia etc. 1, 74 findes
nogle Oplysninger om, hvorledes det gik Ulfeldts Børn i Skåne i
Tiden 1660—61.
193 Anm. 1 og 194 Anm. 1. Da det er mig vitterligt, at et omtrent
samtidig hermed udkommende Hefte af Historisk Tidsskrift
bl. a. vil indeholde en Anmeldelse af den tyske Oversættelse af
■ Jammers-Mindet«, hvori Forfatteren, Hr. J. Fridericia, vil
komme ind på Spørgsmålet om de ovenfor omtalte Ulfeldt’ske Re
verser, finder jeg Anledning til at udtale — hvad Hr. Fridericia
med mig vil kunne bevidne —, at vore Undersøgelser af det
nævnte Punkt som af ethvert andet Punkt, hvor vi mulig kunde
mødes, ere fuldstændig uafhængige af hinanden.
204 Anm. 1. Angående Oluf Brokkenhuus og hans Udnævnelse til
Landsdommer kan også anføres følgende Ytring i et Brev fra
Leonora Christina til Henrik Bjelke, dateret Ellensborg den 10de
Marts 1662 (Orig. i Geh. Ark., Ulfeldt’ske Sager Nr. 17): »Jeg
wille ynske Olle Brockenhuss Landsdommeriet vdi Seiland med
Lehnet; ellers hailde hånd ickun lided profil oc megen Vmage;
Dog den stackel forglemmis wel, oc giffues ded maaskee den,
som dog hafTuer nock.«
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Smaastykker.

3.
Et Epigram af Jørgen Sorterup.
Meddelt af S. Birket Smith.
[Nedenstående, for sin Tid ualmindelig heldigt formede Epigram findes i en
Samling Afskrifter af ældre danske Digte på Universitets - Bibliotheket
(Additam. Nr. 249, 4t0, S. 570).

Om Kongen af Sverrig hans avanture efter Slaget ved Pullava
og paa Rygen. Aut. M. G. Sorterup.
Der sagdes, at Kong Carls Foed
Blev for Pultava saared,
Saa hånd een Hæl i Stikken loed
Og blev af Slaget baaret;
Men Devitz svær, saa høyt hånd kand,
At denne Sagn er digted,
Thi det paa Rygen saaes, at hånd
Med begge Hæle figted.

&
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Bidrag til den nordiske Krigs Historie.
Meddelte af Otto Vaupell.

Nr. 1 er en af Peter Wessels første Rapporter (dateret 26de
April 1712) i hvilken han paa sin frejdige Maade gør Rede
for sit Krigstogt. Maa vi paa den ene Side beundre den tyveaarige Vikings Uforsagthed og Snille, saa gribes vi paa den
anden af inderlig Medynk med de værgeløse Kystboere, der
underkastedes en slem Behandling af de kaade Landgangs
gaster, hvilket Wessel fortæller, som om det var den simpleste
Ting af Verden.
11 a og b ere et Brev til Kongen og en Rapport fra
Wessel. De ere skrevne fire Aar senere (4de Oktober 1715).
Disse Aar har han tilbragt i Røg og Damp; hans Lyst til
Striden er forstærket, og hans eneste Sorg er, at han,
der allerede er 24 Aar gammel, endnu kun er Kaptejn. Wes
sel er altid oplagt til at slaas. Efter et Hovedslag, naar alle
hans Kammerater ere trætte, er han ene rede til at begynde
Legen forfra. Han er ligesaa utrættelig som Karl Xll. Efterat
han hele Dagen har været i Ilden i Slaget ved Rügen 8de
August 1715, og med sin Fregat under Slaget har indtaget et
Linjeskibs Plads, overfalder han den følgende Nat det svenske
Linjeskib Øsel; men hans Mandskab svigter ham i det af
gørende Øjeblik, da han er ifærd med at entre, og ban maa
lade sig nøje med at beskyde og jage det svenske Linjeskib.
Kort efter sender Amiral Raben ham afsted med sin Fregat
for at spejde efter den svenske Flaade og giver ham, da han
kender hans Forvovenhed, det bestemte skriftlige Paalæg med,
at han ikke maa give sig ikast med nogen Overmand. Wessel

234

har imidlertid det Held, at, medens han slaas med en svensk
Fregat, kommer der et Linjeskib denne til Undsætning, og han
smigrer sig med mindst at tage en af dem. Men i Slaget
mister han begge sine Master og kommer som en vingeskudt
Fugl til Sehesteds Flaade ved Rugen. I denne Anledning er
det han skriver nedenstaaende mærkelige Brev til sin Konge,
hvori han forklarer den besynderlige Skæbne, der times ham
nu for niende Gang, at binde an med sin Overmand,, uagtet
han altid er forsigtig og sig det store Ansvar bevidst, der paa
hviler ham, at drage Omsorg for sine Undergivnes Sikkerhed.
Han benytter Lejligheden til at surmule over, at Kongen ikke
noksom paaskønner hans Fortjenester.
Han er bleven glemt
ved Forfremmelserne i Foraaret, og det var jo dog ham, der
viste Gabel Vejen til den svenske Flaade, som ogsaa i det
Slag kæmpede imod et svensk Linjeskib, og efter Slaget hin
drede en svensk Fregat i at undfly. Havde han blot tjent
Gud, som han har tjent sin Konge, vilde han skatte sig
lyksalig.
Han fortæller, han er af god Familie, og man
skimter imellem Linjerne, at han søger at bringe Kongen paa
den Tanke, at belønne ham ved at adle ham.
II c. Til dette Brev og denne Rapport have vi knyttet et
Brev af 6te Oktober 1715 fra den store Amiral Sehested, hvis
Dygtighed og Frimodighed saa slet lønnedes af Frederik IV.
Sehested henleder Kongens Opmærksomhed paa, at Wessels
Sømandsdygtighed er ligesaa overordentlig som hans Kækhed.
111a. Er et Brev af 9de Juli 1716 om Slaget i Dynøkil
fra Viceamiral Gabel til Overkrigssekretæren, Kammerherre
Eichstedt. Et Brev af lignende Indhold fra Gabel til Vicestatholder Fr. Kragh er aftrykt i Norsk militært Tidsskrift, 15de
Hefte, Side 128.
III b. Er den originale Liste fra Tordenskjold over de
Skibe, han erobrede i Slaget i Dynøkil den 8de Juli 1716.
IV. Angrebet paa de svenske Batterier ved Strømstad er
smukt fortalt i dette Brev af 21de Juli 1717 fra Søkadet A.
Gerner til haris Morbroder Amiral Thambsen. Tordenskjolds
Kampe ved Gøteborg og Strømstad i 1717 have langtfra nydt
den Anerkendelse, de have Krav paa. Efterat han i 1716
havde ødelagt den svenske Gallejflaade i Dynøkil, vilde Karl XII.
intet nyt Angreb foretage imod Norge, inden han ved stærke
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Befæstninger havde sikkret sine Bavne i Gøteborg og Bohus
len imod et nyt Dynøkil, Arbejder der i 1717 flere Gange
hindredes af Tordenskjold, saa Angrebet paa Norge drev over
for dette Aar.
V. Amiral Wachtmeisters originale Rapport til Karl XII.
om Slaget ved Femern den 13de April 1715, skreven 2 Dage efter.
VI. Et Brev fra Tordenskjold af 21de Juli 1719 til
Overkrigssekretær, Kammerherre Gabel, som i 1717 afløste
Eichstedt i Overbestyrelsen for Land- og Søværnet. Det er
skrevet midt under Forberedelserne til Marstrands Beskydning.
Af Tonen i Brevet erfarer man, at Forholdet imellem Torden
skjold og Gabel, der var bleven temmelig spændt efter Slaget
i Dynøkil, atter er bleven meget kjærligt.
Vil. Slaget ved Ramilies den _24de Maj 1706, fortalt i
et Brev af en dansk Officer, der bar deltaget i Slaget.
VIII. Beskrivelse over Slaget ved Pultava den 18de Juni
g. S. 1709 samt Forholdene i den svenske Hær før og efter
Slaget. Den er ikke underskreven, men Stilen og hele Fremstillin
gen tyder paa, at den er skreven af J. Cederhjelm (første
Statssekretær hos Grev Piper).
IX. Rapport af 31te Marts 1710 over Helsingborg Slaget
den 10de Marts 1710 af den danske Hærs Øverstbefalende
Jørgen Rantzau, den rastløse, forvovne og fremfusende Kriger,
som ved sin literhed render sin egen Hær overende.
X a. Rapporten over Gadebuschslaget den 20de December
1712 af Jobst Scholten, som var Øverstbefalende over den
danske Hær. Det er Ranlzaus Modsætning, han er stivnet i
de engang vedtagne Former, og aner ikke, at naar et Systems
Udvikling er fuldendt, dør Livsprincipet i det. For Scholten
gaar Alt hulter i bulter ved det første Brud, der sker i hans
gamle Maskineri.
X b. Et Brev om Slaget ved Gadebusch af en dansk
Officer.
Xlaogb omhandle en historisk Anekdote om, hvorledes
Russerne ble ve tagne med Vold efter Slaget ved Gadebusch og
bevægede til at rykke ind i Holsten. XI a er skrevet af Kaptejn Gruner af Artilleriet, XI b af Pastor Bredal, Præst i
Middelfart Aar 1782.
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XII. Et Brev fra Vicestatholderen i Norge, F. Kragh, af
21de Marts 1716, om Tilstanden i Norge, i det Øjeblik Karl
XII. rykkede ind i Kristiania. Den store Række af Breve fra
Vicestatholderen og fra den Øverstbefalende i Norge over Til
standen i dette Land i Begyndelsen af 1716 synes ikke at være
bievne benyttede af nogen Historieskriver.
XIII. Kommandanten paa Frederiksten Bruns originale
Rapport af 8de Juli 1716 over Angrebet paa denne Fæstning
den 4de Juli 1716. Den mangler i den Samling af Rapporter,
som ere optagne om Angrebet i Norsk militært Tidsskrift, 15de
Hæfte, Side 121—133.
XIV. Marie Elisabeth Rumohrs Ansøgning til Overkrigs
sekretæren, hvori hun beder ham om at bevirke, at Kongen
træffer Foranstaltninger, saa hendes Mand kan udløses af svensk
Fangenskab. Af de mange Breve, hun skrev i denne Anled
ning, have vi optaget det mest karakteristiske. Som bekendt
naaede hun ikke sit Øjemed. Hendes Mand døde i svensk
Fangenskab, efterat være bleven slæbt omkring fra det ene
Fængsel i det andet.
XV. Brev fra Karl XII. til Gehejmeraad Gørtz om at købe
Skibe i Amsterdam og mægle Fred enten med Danmark eller
Rusland, af 23de Oktober 1716.
(Jnder den langvarige Krig fra 1709 til 1720 skete der
næsten hvert Aar Forsøg, saa fra Danmarks saa fra Sverigs
Side, paa atter at tilvejebringe Fred imellem de skandinaviske
Riger. Forsøgene strandede gerne paa Sverigs Fordring, at det
holsten-gottorpske Hus skulde restitueres. Efterat Tønning var
erobret af Danskerne i Februar 1714, og Gehejmeraad Gørtz’
Fjende, den tidligere holsten-gottorpske Minister Wedderkop,
var bleven befriet og rejst til Kjøbenhavn. skrev Grev Arvid
Horn1) den 7de April 1714 i det svenske Senats Navn til
Gehejmeraad Wedderkop, om det ej var muligt ved hans Med
virkning at faa sluttet en separat Fred med Danmark. Grev
Horn skrev, at han havde givet den fangne Grev Stenbock
’) Arvid Horn var den Styrende i det svenske Senat under Kongens seksaarige Fraværelse i Tyrkiet. Da Karl XII. kom hjem, yttrede han til
Greven, at det forekom ham, at Greven var bleven et Hoved højere i
hans Fraværelse; men at denne Fejl lod sig rette. Skønt det var en
spøgefuld Bemærkning, var Greven dog urolig for sit Hoved, saalænge
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Befaling til at understøtte Wedderkop, og Kong Karl havde
givet det svenske Senat Fuldmagt og Tilladelse til at slutte en
billig partikulær Fred med Danmark. Dette Forsøg strandede
imidlertid, da Sverig forlangte det holsten-gottorpske Huses
Gjenindsættelse i Slesvig. I 1716, efterat Karl XII. havde gjort
sit mislykkede Tog til Norge, og Faren for en russisk-dansk
Landgang i Skaane var ovre, skrev Karl XII. til Gehejmeraad Gørtz, at han skulde skaffe ham Fred enten med Dan
mark eller med Rusland, og det fremgaar af Brevet, at han
var villig til nedstemme sine Fordringer.
XVI. Irettesættelse fra Karl XII. til sit Sendebud i Wien
Hr. Stjernehook, et ægte karolingsk Aktstykke ; 27 Oktober 1716.
XVII. En Beretning om Tordenskjolds Modtagelse ved det
hannoveranske Hof, hans Strid med Spilleren Staël, hans Duel
og Død. Hannover 12 November 1720. Tildels benyttet i C.
P. Rothes Tordenskiolds Levnet 3 Part S. 273 flg.
I.

Deris Excellence Hr. General Lieutenant Hausman.
Hans mig Naadige Gifvene Ordre af 16de Hujus, gich ieg
strax under sejl d. 18, da forbenefnte Ordre mig Per Possto
blev Indhendiget, og haaber at Skulde hafve Efterlevet DeriS
Excellents Behag i alle muelig Maader; dend 19de om Morgenen
Klochen 6 kom under Vichsekøsten ved Segløe, Braste ieg op,
schiød Et schod med svensch Flag i Schiou, kom der en Baad
med Lodtzer ud til mig, Roede de agter om og vilde iche
Legge Ombord, for de Kiente Snaven siden Nye Aars tide, ieg
der var, Forcerte dem med handtgevehr at legge Ombord, ere
Lodtserne Langs Vichse køsten forbødet under Libets fortabelse
at Lodze nogen Dansch Armered ind, Beholte ieg 2de af de
Ombord Kommende Lodtzer, forseilte straxsens derfra inden
schierfl til Lyse Kild, styrte min lolle der i Land for at hente
Lodtser Ombord, fløgted de alle til Klipperne, blev dog tilbage
Ober Lodtsen der paa steden, bekom hannem Omborde, fich
af hannem at Vide, at nest Afvigte dag er en Caper paa 16
Karl XII. levede. Efter hans Fald blev Grev Horn Sverige styrende
Minister. Hans Parti kaldtes Mosserne, et Øgenavn, som den svenske
Konge Frederik af Hessen gav Anledning til, idet han ofte kaldte sit
Ministerium for »Nachtmûtzen«. Modpartiet kaldte sig i Modsætning
hertil Hattene for at vise, at de vare Karle for deres Hat.
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stycher Ved Nafn lytte Lejen indkommen ved Gulholmen, Resolverte ieg i herrenß Nafn med mine folchis samtyche der at
henseille og med Eens at klappe hannem Ombord, mens var
iche saa Løcheligen at kunde Attrapere hannem, der var hånd
for 2de timers tid der fra til Gottenborg henseilet, og med sig
bragte Priß medtaget, styrede min Iolle i Land at schulde hente
Endel Mattrosser, som stod der inde ved huußene Paa Landet,
fløgtede alle, da Iollen foer fra Borde, saa ieg ingen fich Af
dennem uden En styrmand som er fød i Dramen, hvilchen
vilde Esqvapere med en Baad paa faste Landet, schiød 50
Mosqvet Skud efter ham, saa og styrte Iollen med folch udj,
som indhented hannem Paa Landet, kom 4re Lade Roche
Baader forbie seilende, Lod Iollen iage efter dennem og hented dennem Ombord, vare de Ladede med Malt Byg og hafre
og vilde seile dermed til Gottenborg. Arbedede ieg straxsens
en Skude flott og fich seil udtagen af en af deris Søe Boeder
og giorde den klar og tog Ladningen af de 2d Baader og Lagde
udj Skuden, saa og den halve deel af de Andre 2d Baader
med udj Skuden indlagt, Lod de 2d sletteste Baader med de
Bynder af Qville og Sode Nes Sogn hiemfare til Deris huuß
igien, fich ieg sandferdig Efterretning af 2de Lodtser saa og forbenefnte Styrmand, at 17d huius indkom Ancherstiernen og
den hos sig hafvende fregatt med 2de Skiber og 2d Galiother,
som de haver taget ved Lindesnes, Dend 12 huius indkom fre
gatten Pachan med 5 Skuder, som hånd haver taget under
Schagen; d. 8tende alt i denne Maaned indkom en Liden Caper
af 6 stycher ved Nafn Vindhunden, taget udj Belt 2d synder
borgere saa og 2de Iagter og den Norsche Post, som den tid
Skulde til Kiøbenhafn, og Bragte til* Gottenborg, hvor fore Capitainen Paa Caperen fich en, god discrition for den medbragte
Post; lod de straxsens Natt og Dag Arbeide siden den tid paa
deris Esqvadre; haver de nu i diße dage 4r Orlog Skiber af
50 til 46 Canoner seilferdig og med første gode Vind gaar de
ud at krydße, og de Resterende Skiber og fregater, som er
Beqvam, schal Convojere en flode af 50 seil til Holland og
Engeland; tager de nu af alle Cofardie Capere de Enroullerede
Mattrosser og strengelig forbøden, at ei nogen Officier paa
nogen Caper under 100 Rixdahlers straff schal understaae sig
at beholde nogen Enroullerede Mattros ombord, er og nest
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Afvigte Fredag, som var første Bededag hos dem, Oplæfled paa
alle Prediche stoler, hvor Skou er, ved Oddevald og Andre
Omliggende steder, at Skouen schal Afhugis, saa der kand vere
1 fiering Vei at konge Vejen schal vere bred, saa og alle broer
straxsens at forferdigiB, liger de 3de Regiementer af Ryttere,
dragoner og Soldatter, ved Nafn Obriste Bielche, Vice felt
Herre Aschenberg og Obriste Pattecol, er de igien bleven
beordret alle Momanger at Vere Marcher ferdig. Var de for
Kort tid siden beordret at Skulde Marchere til Karls Krone,
mens i diOe dage er det forandret, er Indvaanernis Meening i
steden for den Transport, de schulde giøre paa Pomeren,
mener de at schee paa Sæelland. Verver de alle dennem, som
kand Vere beqvam at bære En Mosqvæt. Roede ieg mig med
forbenefnte Skude og Roche baader fra Gulholmen inden Skierfl
ved Lyftekield og der igiennem for at vilde gaa i siøen, stod
endel dragoner og Skiød efter Skuden; maatte iegAnchre med
den om Natten ved Cornøe, som er *!* Mil fra Lyse Kield;
styrte min lolle fra mig med folch og handt Gevehr, som Skulde
Recognocere runt om der ieg laa, fich noch 2d Roche baader
med Byg, Malt og hafre, som og Vilde til Gottenborg, tog en
del deraf og lagde I Skuden. D. 20 ved dagens brechning
lettede ieg med de hos mig hafvende fartojger og roede udaf
siøen til, ved Gravene tvers inden for Kongshaun begynte det
at labre lidet udj af en Vestlig Vind; satte 3de Mand paa
Skuden saa og 2d Digvering Lodser, saa og 1 Mand paa hver
baad ogsaa 1 LodB og lod dennem forseile til Norge, forseilte
ieg langs med Landet Synder Efter; ved solens Nedgang hafde
Marstrands Kasteel Vs Mil fra mig, saa endel Skibe laa der
inde og tørchede seil, gich ieg med smaa Seil om Natten in
den ved Gottenborgs fiord, styrte der min lolle Braf forseet i
Land med folch og handtgevehr, stod Vinden Paa en WSW.
lige paa Valden, saa ieg ei kunde tage noget Skib der 1 fra,
iche heller gaf herr Schoutbinacht mig noget, hvor med ieg
kunde sette noget schib med i Brand, iche heller hafde ieg
mere krud end som var fylt i Carduser til at lade dem springe.
Laa endel Skiber i Carlsund og Ciensøe, som Skulde til Hol
land og Engelland. D. 21d Om Morgenen Kl. 7 saa 3 a
4e fartøjger kom ud af Gottenborgs fiord, kunde iche vide, om
det var Skierbaader, dobbelte Schalouper eller andre saadanne
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fartøjger, forseilte ieg Ind paa Gottenborgs fiord, indtil ieg
hafde Gastelet udj O. TN. ®/< Mil fra mig; Kl. 8 kom min
lolle Ombord og hafde med sig en Lodß fra Gottenborg, som
de tog inde ved Castelet udj en Baad, hvilchet gaf mig efter
retning om alt ofvenstaaende, som befandtis ligelydendis med
de andris sigelse, satte seil til, stilte min Cours imellem An
holt og Lesøe til stefns hode ved Belted. Om Middagen fant
Orlog Skibet Fybnen liggendis til Ancherß Imellem Anholt og
Lesøe, Roede ham Ombord med min lolle og sagde hannem
den Orde, som Bygende Mercurius til hannem hafde, eftersom
hånd iche Endnu halver fundet Fyhnen, braste ieg af og
styrede min Cours, Om Natten dref i stilte imellem Anholt og
Stefnshode.
D. 22 Om Morgenen falt Vinden Contrarie til at Løbe ind
udj Belted, holte det der krydsende til Midags tide, saa som
ieg ingen seilere saa eller fornam, stillede ieg min Cours til
Kongsback; d. 23 foremidagen Kl. 10 fich 3de seilere at see
for ud, som laa Syr over imod mig, fornam af deris flag, at
det var 3d Skotter; da ieg hafde veret dennem Ombord og
seet deris Passer og Connossementer, lod ieg dennem Passere
og styrede langs Valden hen, kom en svensch Caper og giorde
lagt paa forbenefnde3d Seilere, som var en Caper af 2d Master og
hafde 2d Bramseil; da vi kom Paa et 8te Pundingers Skott nær
hver Andre, holte hånd af forde Vind imellem Braaed og
Skier ved Tidslerne, holte ieg 2d [Glas] efter hannem og
Skiød mens iche vilde bie, var i stor fare førend ieg kunde
Lovere mig ud af i fra Valden mellem Klipperne dørr, for
seilte ieg derfra, da hånd Løb ind til Congsbach, indtil Dinger,
kom omforomnefnte Caper Vindhunden seilendis, som haver
Veret under Schagen og Fladstrand at Recognocere efter den
Gottenborgs Lods udsigende, Kl. halvg. 9 om Aftenen kom
hånd mig Paa siden Seilendis, giorde hånd Zein med 2d Canon
Skud, svarte ieg ham med 2d Mosqvet schud, Raabte hånd,
at leg Skulde sette min lolle ud og komme Ombord, bad
hannem, hånd vilde braße op, og sagde, at ieg hafde noget
at talle med hannem for Gouverneuren, giorte alt mit beste
for at komme hannem saa Ner, at ieg kunde legge hannem
Ombord, mens den Cujon vilde iche bie, begynte at løbe,
gaf ieg hannem med Skraae og knippel agter ind og forfølle
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ham ind paa Horden, men G Kunde iche seile hannem ind,
maatte ieg kaste over stag og Lovere mig ud om’ Aftenen,
Vinden var paa en WSW., som var lige imod mig; at Caperen
fich Skade, er vist noch; 3d Skud, som ieg Skiød ham agter
ind med 4® Pundinger for ud, kunde høre, hvor kulen slog i
hans hache bord, hafde ieg faaet kundschab af den svensche
styrmand, at 1/2 Mil inden for Gulholmen laa en svensch Caper
af 8‘® støcher udj Raagaarsvig.
D. 24 om formiddagen indselte ieg ved Kieringøen, tog
de Mands Personer, som var hierne og iche faren til kierchen,
en Baad og Eschaperede uden for og seilte til Marstrand,
ietted ieg mit Ancher og forseilte ner til Gulholmen; kom
der en Baad seilendis fuld med folch, som hørte hiemme paa
kieringøen og kom fra Kierchen, da ieg styrte min Jolle fra
Borde til dennem, tog de klipperne ogfløgtede; schiød ieg saa
fort ieg kunde med handtgevehr efter dennem; da ieg havde
kasted Ancher ved Gulholmen, kom der 2d Dobbelte Schalouper seilendis og Roendis, som mine folch blev Vare, der
var i Land og iagede efter de, som Løb paa klipperne; Ietted
ieg straxsens mit Ancher, da ieg fich mine folch Ombord med
Iollen, fich Aarer tillagt og Roede mig ud fra Gulholmen i
fiorden, hvor ieg kunde Vende og Dreje med Snaven; schiød
Chaloupperne efter mig, Vente ieg tilbage og Roede imod dem,
hidste mit Kongens flag og Vimpel, schiød forud, det beste
ieg kunde; vente de tilbage og fich de folch ombord til sig,
Som fløgtede paa Landet, som var 8te eller 10 Mand, kom de
igien Roende efter mig, biede ieg dem ind, holte det i 4e [Glas]
med dem og iagde efter dennem og Skiød saa meget som
Mueligt var, mens kunde iche Roe dem ind med Snaven, saa
og Roede de bort ind i blant Klipperne, hvor ieg ei kunde
komme til dem, havde Chaloupperne efter Lodsernis sigende
den ene 24 Mand, 2d støcher og 4e hale hager, den anden
20 Mand og 4 hale hager foruden dem, de fich fra Landet;
hafde ieg omborde 22 Mand frische, min styrmand, 3d Mand
syge og 4® Lodtser; var den omrørte Caper forfløtted fra Raa
gaarsvig til Odevald. Ovenstaaende schal altsammen befindis
at vere sandferdig; Roede ieg mig derfra ud af siøen til om
Aftenen og indkom i gaar ved Kragerøe; hafver de bøden 200
ducater til den officier, som kunde bringe Ormen til GottenDanske Samlinger.

Anden Række.

I,

16
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borg, mens haabis nest guds bistand, saa lenge ieg den under
Comando haver, schal de lade hannem Gaae. Var de 2d dob
belte Chaloupper udschichet at Skulde tage mig bort, for der
gich en Exprec forleden tisdags fra Gulholmen til Gottenborg,
ieg nu der paa nye vaar igien kommen; hid indtil har herren
hiulpen, og schal ieg iche, saa lenge der er en Varme biode
draabe I mit Lif, strige for nogen, alt schulde ieg gaa til den
dybe Kielder; schulde ieg Naadigst blive Løvendals Gallej be
troet, har ieg bedet Indvaanerne, hvor ieg var, at om Ancher
Stiernen er en Redelig Og braf Soldatt, da at møde mig under
Schagen, schal vi lade see, hvor hierted sider hos hver andre,
tør ei opholde Deriß Excellence lengere, mens ydmygist Recommandere mig hans Aflection og forbliver til min Død
Hanß troe
Snaven Ormen
til anchers ved Kragerøe
d. 26 April 1712.

Knecht
P. I. Wessel.

P. S. Gud sende snart Orlog Skibet Engelen og de hos
Sig hafvende fregater og med sig tagende Islands fahrder,
Ellers tviler ieg Paa, at Ancher Stiernen inden 2 a 3 dage har
taget Fictualie med de hos Sig hafvende og dennem imodtage;
var den første Caper, som ieg iagte til Kongsbach, af 8te eller
10 stycher, og den anden, som Eschaperte til Gottenborg, af
4 stycher og 3 Baßer.
Orig. i Geh. Ark. Fred. IV. Hist. Nr. 257, forskjellige Relationer til Kongen
1711—12; kun Underskriften egenhændig.

II a.
Stormegtigste Allernaadigste Arfve Herre og Konge.
Udj Aller dybeste underdanig indsender dene min report
paa den mig af Herr Admiral Rabbe befallede Krydztog, huelcket alt udj sanhed saa skal findeß; hafde den Naadige Gud
unt huide Ørn den avantage ofuer dem, som dee ofuer ham,
skulde udj rom tid icke saa noget veret høert; Derres Kongl.
Mast, beder ieg Aller underdanigst Vild hafue den opinieoeng
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om sin ringeste tiener, die 9 axtioner, som ieg fra 1712 alt
med ofuer mend hafuer haft, icke er skied af domdrestighed
eller uden fundament og resong, thj den der forvolder sig udj
batialie (!) med for stor overmagt og ej bruger søe manB og Sol
dats Maade, maa veflelig hafue frøegt at tage skade paa sin
siel for hanfl og under hafuendes lif, som han lige som tel
slagter benken henførrer; nej det verre langt fra; met lif og
blod for deres Maist. er icke merre end min Aller un[der]danigste pligt, mens min fatige siel maa altider verre conserueret
til den mig gifuet hafuer. Skulde og derres Maist. Allernaadigst
behage Di tancker, ieg er et ongt Meniske, og det er icke
uden een 11 Aars tid siden ieg var udj SI. Dogter Peters
huus; Det foruolte min ongdoms Daarlighed, at ieg bort løeb
fra mine Foreldre som Een forloren søen, søgte ieg ham som
een Lansmand, der kiente mine Foreldre, huor ieg derfor blef
een Vinters tid, intel mine Foreldre tog mig tel Naade igien;
siden Aller underdanigst søgt derres Maist. self, og Allernaadigst
tagen udj tieneste. Der erre Mange udj hans Kl. Maist. tieneste, Der erre storre mend og icke er af saa god familie som
Jieg, Gud den almegtige størcke mig fremdeles at giøre deres
Mast, tieneste frem for Alle mesundere, som ieg hauer icke
faa af tel Fortrydelse, saa foruenter den een Naadig Konge,
Der blef glemt udj for aaret, gud den Allerhøyeste gifue deres
Mast. Allene Aller naadigst veste at erindre sig, huad ieg den
tid hafuer forretet effter min Allerunderdanigste pligt, huil ieg
icke paa tuile om Naade; hafde ieg og faat een med mig af
de mend, som ieg hafde paa Veien(?), kunde det og hafue
blefuen got; de kleppede mine Vinger af for hastig, een anden
tid bedre. Huad de fintliges Transporter, som der spargeres
om, kand derres Maist. Allernaadigst forlade sig tel, intet er
saaledes; ieg hafuer talt med Mange skibe, der burte dog
nogle vide der af; den fintlige flaade erre og indlagt og aftacklet uden 4 a 5 skibe. Min Allernaadigste Konge, lad dise
mine udj dene sommer 4r haffte axtioner udj Naade blifve Anseet. Alverden Kand see, Gud gifuer mig undertiden Noget at
bestelle, Der forre kand die med belighed icke fortryde paa,
om Derres Maist. Allernaadigst behagte at Kaste Naade paa
mig. Hafde ieg saa tient min Gud som deres Maist., Vild ieg
16*
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skatte mig løecksalig. Dog ieg lefuer udj haabet at vinde een
naadig Gud, udbeder den sig og Eeen Naadig Monarch
Der lefuer med lif og bioed

Min Allernaadigste arve
Herre og Konges Aller
under danigste
troe

Knegt
P. I. Wessel.

Fregatten huide ørn
tel ancker ved Jserhoft
d. 4. otobr. 1715
Udenpaa:

Supliche
tel hans Kl.
Maistett.

Gch. Ark. Bilag til Sehesteds Skrivelse af 6te Okt. 1715, egenhændigt.

II b.
Rapport.

Fra d. 14. Sept. welbaarne Hr. Admiral Rabbe befalede
mig at Krydse imellem Bornholm, Ysted og lasmund, iche igien
at forseile til flaaden uden sicher Raport om Fiendenfl tilstand
og foretagen, haver fra den tid og til nu iblant andre skibe
alt med Hollendere og Lybechere kommende fra Calmer og
Carlshafn, hvor paa de steder af endeel blef Spargerit, at 15
a 16 skibe skulle udkomme med første; endeel andre sagde, at
de troer iche nogen kom ud. Dend 22 Nest afvigt kom en
Lybecher under Bornholm ved Sandvigen til anchers, som nyligen var kommen fra Carls Crone, hvilchen for Sandhed be
rettede og med Æed ville bekreffte, at de Svensche Skibe war
alle undtagen 4 a 5 Jndhalte og aftachlet for at Reparere, og
skulle i dette aar iche komme meere i Søen, tbj det tiente
dem iche, efftersom 8te Engelske skibe var Conjungerit med
wor flaade.
Den ovenmte Relation haver Hr. General Major Reets dend
30 Nest afvigt ligelediB berettet’, og med mig sendt til sin
broder H. Admiral Reets; fandt ieg forsvarlig at forseile til
flaaden med første føielig wind, samme Rapport at aflegge,
Endeel og for at blive forsiunet med Proviant, som ej er meere
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udj behold af nogen Sorter uden for 4 a 5 dage, og af endeel
siett intet, Serdelis Lyss, som om Natten bliver brugt, hvorom
ieg ydmygst d.
Sept. tilskref H. Admiral, med en af mine
under officerer, med en hollender afseilte till flaaden, Om Ad
miralen gunstigst behagde nogle fleere KrydBere at udsende,
mig Kunde blive noget medsent af det fornødene, mens til
Dato ingen af deelene fornummett, j hvor vel det hafde veret
nødvendig, at KrydBere hafde veret i fahrvandet, saa som d.
19 og 20 udj bogten af Jasmund hafde veret 2de fientlige
KrydBere, ligelede!! ved Bornholm og Ysted er bleven seet.
Den 1 octobr. udj op-Loweringen for at søge flaaden; om
formiddagen Kl. 10 var ieg ved bugten af lasmund, Seilede ved
vinden N. t. O. over winden NW. t. W. refved Mers. Kulte,
bekom udj øjesyn ett temmelig Svert Skib at see til, som Sei
lede paa Bugten med smaa Seil, Laae og under huehen af
lasmund en fregatte med 5 andre Smaa fahrtøjer til ancherB;
wiste ieg og mine underhafvende iche bedre, end det var en
deel af de skibe, som ieg d. 27 saa liggende ved Ruden, hvor
Welbaarne hr. Admiral Seehsted samme dag mig berettede,
da ieg war hos ham, endeel af den (!) der laa ved Ruden, wilde
med føielig af wind giøre sit beste at Reterere til Carls Croone,
siden de var bort Jagede fra sin post; Kl. 11 komnoged nær
mere op under forermelte Skib, hvor hånd da satte sit flag udj
en Chiow under et Canonskud, kom fregatten med ham under
Seil, og Seilede begge N. t. O. over med alle Seil som SeileB
kunde, Klochen halv toe satte de begge Dansch Konge flag til,
Mens blef iche noget flag af mig besvaret, før ieg kom dennem
paa siden, satte mit Kongens flag og wimpel til, hafde de
strøgett dett Dansche flag og det Svenske igien ophidBet,
Klochen halv tree begynte dend fientlige fregatte først med
Salwer af Mousqvetterie saa og at canonere paa hverandre, som
ichun Continuerede udj een kort tid, giorde hånd ald fliid for
at undkomme, da det store Skib kom mig paa Siden, hvilche
ieg iche bedre wiste, end at det var Commandeur Blun, som
hafde Retererit sig under Ruden, som forermelt. Effter 2de
timerB Canonade med den Seniste ommelte Skib søgte hånd
det meste mueligt var at Escapere, hvor ieg dend tid hafde be
kommet en Sver Kugle eller Knippel ved Rachen af min store
mast, som tog der oppe, hvor den treffie, den halve deel bort
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af masten; strax der effter falt den over borde, saa velsom
KrydBstengen er udi begyndelsen nedfaldet. Da Fregatten saa
dette, holte han nær til skibett og begynte med at Canonere,
dog der for iche forsagt, slog dett beste ieg hafde lært paa dem
igien, hvor de begge paa Nye igien begynte att Retirere, for
talte og slog stedBe paa dem, saasom ieg enda var mester af
seilling imod dett Swere skib, Klochen halv 7 falt min forsteng
overborde med Slingring af den holle Søe, som den tid gich,
blev Skibett wed udj en halv time at slaae, Dend tid hånd
fornam, ieg ej kunde forfølge dem lengere med Foche og Besan,
som ieg hafde den Tid tilbage, hvilche war gansche forschiøtt
af deriB lernstenger paa 2de foed lang, som de bruger til Skraa,
Satte de alle deriB Seil til som de vare, og giorde ald deriB
beste fra mig, Lod samme tid ancher falde; hafde lasmund
SW. og SW. t. S. 41/s Mihl fra mig, hafde bekomet med bevægning af Søen Grundskud 6 fod under vandet, som gaf en
haaben at bestille for at faa det stoppet samt at faa vandet
af fregaten, som dend tid var ved 4 foed voxen. Natten og dagen
der effter hafde en meget haard storm imellem NW. indtil
Norden wind, som gaf temmelig frøgt att meste baade folch og
skib, Kom i de tide vel til pasfi, ieg allerede hafde mist min
store mast og forresteng, EllerB hafde ieg veret forcerit at
kappe det over bord, Seill hafde iche kundet ført, Drive Rom
hafde ieg ej lang, som er miellem Svin og Camin, ieg wisBelig
hafde ner dreven udi de 2de Ettmaal.
Den 3die om Efftermidagen bedårede wærett nogett, Slog
en anden Foch og Besan under, winden NNW. og NW.,
Lettede ancher og forseilede ind paa bugten af lasmund, hvor
de andre forermeldte Coffardj skibe laa for at faa bedre reed,
Skichte Chalouppen hen til de Skiberommer for aterfahre, hvor
de var komen fra, ware alle kommen fra Gulland hiemmehørende udj Lybeck og laa der formedelst Contrarj wind, be
rettede, at det var et Orlog Skib kaldeB Fården eller Riga af
50 Canoner, førende 18-12-og 4 Pundinger paa Skandze og
Bach; Fregaten, der var til ancherB, var Phenix af 34 støcher,
som hafde hafft sin Chalupe udj Land, da de saa, ieg kom
til dem SeillendiB, war den Chiow, de hafde giortt, effter deriB
Chaloupe, som var udj Land; Saa hastig den kom omborde,
Satte de Seil til og forseilede ad Søen til.
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Welbaame Hr. Admiral, dette skal i ald Sandhed saaledeft,
som for ermelt, rigtig befindefl. leg skulle vel have holt min
næfle fra dem, der som ieg forud hafde wist, at det hafde
verett saadanne Krydfiere, thj dem, der hafde weret inde hoft
hr. Admiral Sehested, war mig ald derift force bevist, Dog
hafde ieg veret saa løchelig at faaet saa Stor avantagé med
master og stenger over dem som de over mig, skulle wist
nest Gudz hielp en af dem Danftet med. Ieg forblifver udi det
allerunderdanigste haab, Hanft Mayts saa velsom min Admiral
og Cheff denne forefaldte ocasion iche udi u-naade anseer,
Jeg maa tilstaa, at fregaten haver nøtt temelig Skade; Døde
og Qvæste kand ieg iche fuld tache dend Naadige Gud fore,
som haver skaanet mine underhavende, at ej er bleven uden
1 Archeljmester, 4 Mattrooser døde og 14 Blesserede.
Min Admiral kand vere Perswaderit om, att ieg iche ved,
ett skud kand vere bortskiøtt til u-nøtte. Dett lengste wj udj
Actionen haver verit fra hver andre, var miellem En 180 indtil
90 trin effter Øyesiun.
Min allerunderdanigste tanche er, om hanft Maj1 iche haver
nøtt nogen profitt herved, dog honeur, at en af hans ringeste
officerer, der allernaadigst er anbetroett en af Fiendenfi tilforn
hørte Fregatter, Der nu udj 3de Maanederfl tid haver hafft
4re uformodentl. Actioner, alt med over magt, og temelig incommoderit dem, i sæhr den seniste næst for dend med Orlogschibett Øssell, som om Natten og Escaperede, hvor om er
Raparterit med en og andre fra Carls Crone kommende skibe,
at hånd hafde mist 30 Mand platt Døde foruden Blesserede;
hvad disfle Seeniste 2de haver bekommett, vil tiden lære.
Jeg recommanderer mig med forblifvende
Høiædle og Welbaame
H: Admirals
Fregatten
Hvide Øm
ydmyge tiener
d. 4 Octobr. 1715
P. I. Wessel.
Geh. Ark. Bilag til Sehesteds Skrivelse af 6 Okt. 1715, Kun Underskrift og
Datum egenhændig.
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II C.
Stormegtigste Allernaadigste Arve Konge og Herre,
J anden dags gaar imod Aftenen andkom Capitain Wessel
her med Hvide ørnen, meget ilde til Red, begge hånds Stenger
Var over boerd Slingret, og hånds Stoer Mast over boerd
skiødt; hånd fortelte mig, at som hånd d. 1 octobr. kom op
Laverendis fra Borenholm, for at give Admiral Råben Raport
om de tidender, hånd hafde om dend Svenske Flaade, fich
hånd Et Svenskt Fregatt udj Sigte tillige med Et Orlogskib, Som
laa inde udj Bugten imellem lasmun og Pært, med 8 å 9
Transport Skibe, og som hånd nogle dage tilforn hafde været
hos mig, og Jeg Sagde ham dend Svenske Commendeurs Styrche,
som havde retlererit Sig under Ruden, giorde hånd Sig tancke,
at det maatte være Dem, Som Ville retterere, eller og det maatte
være Transport Skibe, som hafde feede Vahre inde. Alt som
hånd hafde Vinden, løb hånd ind udj tancke at Rujnere dem,
Mens som hånd kom ind og Kiendte dem, at de Var Lybecher,
som kom fra Guland og giefle etc. Kom hånd udj Slag med den
Svenske Fregatt Phenix, Som hånd Straxsen fich paa jagt,
huor ved Orlogskibet fich lejlighed at opnaae ham, Som hånd
meener skall heede Riga, og som Samme Orlogskib giorde
nogen lyckelig Skud, blef hånds Store Mast Skiøt over Boerde.
Derpaa kom Fregatten tilbage, og blef hånd da af dem begge
paa ny attaqveret, Slog saa En liden Stund, huor med hånd
jagede Fregatten fra Sig, og effter Een føye Stund maatte Or
logskibet ligeledis Søge sin retterade fra ham. Jeg kand Sandelig
iche noch som berømme dend maade, hånd har giord denne
action paa, Thj omskønt de var ham forstercke udj Støcherne,
Saa har hånd været Dem forsterck lidj Søemandskabet! Thj
entten har hånd lagt dem for Buven og Skøtt dem langs Skibs,
Eller ogsaa er hånd Kommen Dem paa den side, at de ey for
dend haarde Blæst Kunde loche deris underste Portter op, og
det er Aarsagen, de ey har Kundet holdt det ud med ham;
denne action er Sandelig saa remarquabel, at Jeg understaar
mig Allerunderdanigst at recommendere ham videre udj Eders
Majestetz Naade. Af hånds relationer, som her hos følger, vill
Eders Majestet behage at see, at dend Svenske Flaade paa 5
k 6 Skibe nær har legget dend 22de Septembr. aftacklet udj
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Hochet udj Carls Crone; General Major Ritz har kiendt samme
Lybsche Skipper, som d. 22de Septembr: er kommen fra Carls
Crone og berettet dette, Gen[er]al Majoren Siger derhos, at
mand Stadig kand forlade Sig paa ham, Som hand altid har
været god Dansk. Det gaar ganske over min forstand, at Flaaden legger paa Bugten i saa lang tid og har ingen Krydzer
ude, uden Et par Stachels Fregatter, da de Svenske udj Een
14 dage trende gange har været her under Iasmun; finder de
Slig en ledighed, Maa de være Taabelige, om de iche Trans
porterer ved 1000de Mand tillige Saa meget de behøver, Mens
effter mine u-forgribelige tancker burdte Fahrvandet imellem
Iasmun, Hvidtmun og Hammerne eller ydsted aldrig være frj
for Eders Majestetz Krydzere, dette Kand Een 5 å 6 af Eders
Majestetz beseigelte Skibe og et par Fregatter forrette, og uden
denne Andstalt Seer Jeg iche, nogen kand forsichre Eders
Majestet, at der jo huer dag kand skee Transport paa Rygen.
J gaar aftes blef Vinden Syden, og som Capitain Wessel
hafde faaed nogen Stumpper op, gich hand med denne gode
Vind Seigl ad Kiøge-bugt, og som Vinden har Voren god den
heele Natt, Er hand nest Gud inden middag udj Kiøge bugt,
Thj Fregatten Seigler bedre med disße smaa Seigl end med
de forige, Saasom hands Store Mast var for høy og for
plomp.
Aller Naadigste Herre og Konge, Nu seer Mand, huad Mand
Taber der ved, at Flaaden ingen Krydzer har Villet sendt hid;
hafde Jeg nu Et par Krydzere under Gribs walds øe, kunde
Transporten være hos mig inden Aften, Saa som Vinden er
god; det Blæfier forstærcht for mig, at Jeg kand giøre noget
der Ved, Mens Vill Vinden legge Sig noget, Er Jeg begreben
med (om dend bliver Syden, som dend nu er) at sende Hielperen, Gravensteen, Phenix, Galliothen Haabed, Galliothen Anne
Sophie og Snaven Pachan ud ad Gribswalds-øe, og paa dend
maade, om mueligt, Søge at faa Transporten till mig; gaar det
ilde af, Vill Jeg Være uden forsuar, Som jeg det offte noch
Allerunderdanigst fra mig Sagt haver, og Flaaden kunde meget
Vel dette have forrettet; Bliver det godt Veyr og Syden Vind,
Skall der dog, nest Guds hielp, ingen Fahre Være, og førend
Veyret bliver bedre, Sender Jeg dem iche bort, med mindre
Eders Majestet allernaadigst saa behager at befale. Ønskendes
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aid Guds Beskiærmelfie over Eders Majestetz Hellige Person
Er Jeg Stedze til min
samt det gandske Kongelig Huns,
Døed
Eders Kongelig Mayestets
Orlogskibet Ditmerschen
Allerunderdanigst
til Anckers inden for
Vassal og plichtsorne
Vester Diubet d. 6te Oct.
Tiener
Anno 1715.
C. T. Seehestedt.
Orig. i Geh. Ark. Refererede Sager 4de Qartal 1715.

III a.
Copie af Vice Admiral gabels Bref de Dato Fridrichstad
d. 9 Julij 1716.
Jeg kand iche Effterlade Eders Excell. at reportere, at
Vore pramme og Galleer er Arrivered, at Capit. Torden[s]chiold
og Capit. Lemvig der paa i gaar straxsens indseilede udi Dynne
Killen og att[a]qverede den Svenske Flottille. Attaqven begynte
Kloch. 8 om Morgenen, og Klochen 12 falt den saa lychelig
ud, at den Heele Flotille med alt hvad der inde blef beziired
med Danske flag, saa de kand sige, at de har vaaren her,
hvilchen Coup ieg troer skall gifve de svenske stor efl’ter tanche;
der Var inde 10 Galleer og Stenbuchen, ieg Rodde der fra
Klochen 12, da hafde Vi allerede faaen 2 galleer og Stenbuchen
af grunden; hvor mange de siden har faaen, er mig u-Vitterligt; de Svenske laa saa nær under Landet, at de sprang fra
fartoyerne i Land, dog har Vi faaen endel Fanger, hvor om
med første skall indkomme Vitløftigere Relation. Jeg forblifver —
Afskr. i Geh Ark.

Fred. IV Hist. No 349 c.

L i s ta

mb.
Hvad tiid de
Af hvilke der
Nr. ere kommen
ere Erobred.
til Dynekiilen

Skiibenis og Galleyernis Navne saa og Paa
Officererne som har ført dem.

MetalStøcker.

36 12

1.
2. Kommen fra
3. Gottenborg
4.
dend 5. julij.

Disse ere
Erobrede.

*

5.
6.
7.
8.

9.
1.
Blef i grund
skudt og af
Svensken
«adt i Brand.

2.

Det aftagene Orl. Skib Steenbuchen, Commanderas
af Commandeur Niels Schurs, hafde ....
Galleyen Proserpina førtis af Capitain Christian Gatten
Galleyen Ulyses førtis af Capit. Lars Budeman . .
Galleyen Lockresig førtis af Capit. Wesling . . .
Halve Galleyer:
Galleyen Archelis førtis af Lieutenant Holst .
Galleyen Pollux førtis af Lieut. Enneberg . .
En dobbelt Slup kaldet Biørn førtes af Lieutenant
Koster....................................................................
En ditto kaldet Svarte Mæren førtes af Lieutenant
Udstrøm....................
. . ,
...
En Strøm Baad .hafde
...................................
Et Batterie |paa en Klippe paa 6 12&r. som blef
fornaglet................................................................
Galleyen Wreeden, Commandertes af Schoutbynacht
Strømstierne...........................................................
Galleyen Hectlov førtes af Lieut Gauenfelt . . .

Kommen fra |
Gottenborg > Galleyen Koster førtes af Lieutenant lacob lørgensen
dend 5. Iuly. )
Galliothen Schelpaden førtis af Lieut. lacob Albye,
4
hafde inde Gommissariatet, førte.........................
Summa

6

8 6
•*r*l

.&•

4

i

10

2

3

1

i

26
20

4

16

14

1

61

14

i

3

3

1

11 25 |1 1

14
16
Artollerie
Lieutenant
med folck som
gick fra og til.
38
170
26
30
4
4

1 i .

1

30
24

4

2

2 1 2

4
4

2

1
1

2

28
36
26

2
/xr«

10

4

1

2

10

150
140
140
130

Jern falchonetter.

Iern-Støcker.

36 18 12

Bemanding
af Matroser
foruden"
Soldater.

Aarer.

|

Over den Erobrede Svenske Flotillie, som blev Tagen, Skudt i siunck, samt Eendehl opbrent den 8 luly 1716 udi Dynekiilen.

6
8

5

2

4

24

20

4
16 38

14
884
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Lista
Over de Erobrede Svenske Transport Skiibe, som blev tagen
den 8 lulij 1716 udi Dynekillen.
Nr.
1.

Skiibed Eenigheden førtes af Skipper Lars
Gorton, ladd med Støcker............

Bommer, Granater og Mortierer.
2. Skiibed
Ladd med Ammu
nition, Krud, Kugler, Skarp, Knipler
og Granater.
3. En Huckert Macbrelen førtes af Skipper
Olle Børgesen, ladd med Krud.
4. Galliothen Oraniebom, ladd med Bommer
og Granater.
5. En Krejert, ladd med Bommer og La
vetter.

Kommen
fra
Gottenborg *
dend 5te
Iuly.

36 & 24, 18
og 12 &

Disse ere
Erobret

1. Skibed St. Iacob førtes af Skipper Thommas Thorsen, ladd med flesk, Kiød
og hafre
2. En Engelsk Pinch, førtes af Skipper Bry > opbrendt af
nild Koster, ladd med Proviant til ” de Svenske
Esqvadren.
3. En Gallioth, førtes af Skipper Niels Jenssen, ladd med Kiød. Brød og Mehl

P. Tordenschiold.
Af8kr. i Geh Ark. Ered. IV Hist Nr. 349 b

IV.
Højærede kiære Morbroder.

Mit Ønske er, at disse faae linier maatte treffe kiere Mor
broder og Moster udi en selvønskelig Welstand, da skal det
være mig en stor Fornøjelse, (eg Tacker Gud for helsen og
sundhed, som haver bevaret mig udi denne sidste attaqve, som
passeret den 19 Julii, da vi med de 3 Orlogsskibe og dend
ene Pram og Gallejerne attaqverede trende Battarier: et Battarie af 14‘en 24 ^dinger, som laae paa en Holme Ret ud for
Strømstad bye, de andre toe Battarier er paa faste landet, det
ene paa torvet udi byen, det andet paa de Westre ende af
byen, hver af 3 18ten og 24 /S’dinger.
Da vi dend 15 Julii kom til anckers et Canon skud fra Strøm
stad med de 3 Orlogsskibe, menn Prammene og Gallejerne
kunde icke komme ind med, formedelst vinden var en O. S. O.
og stelte med haard Strøm, ej heller kunde de anckre
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uden fore formedelst dybt Vande, saa de maatte gaae til
Aggerøen.
Da vi blef der liggende indtil den 17 Julii, da hånd om
Natten begyndte at Bombardere effter os, men kaste icke meere
end 3 Bommer (dend ene sprang Ret ved vort skib udi lufften,
saa støckerne fløj over skibet hen, de andre 2 falt en liden
Skibs lengde tvert fra vort faldreeb). Aarsagen, at hånd icke
kaste fleere, var, at Foeden paa Mortseren gick udi Støcker,
som vi fick at vide af en disserteur, som kom fra dend Svendske
lejr; den 18, dagen dereffter, kom Arche-Noe og 4 Gallejer ind
til os, da vi om Natten Kl. 1 begynde at varpe ind (Vinden N.
mest stelle) og Fyen og Juttebore efter, Archenoe og Gallejerne
gik det S. gat ind om Furreholmen, de begynde strax at Canonere fra Batterierne Paa os, Kl. imod 3 om Natten førde vi
det sidste Varp ud, da var ald Arch Noe alt (!) kommen ind og
begynde at canonere, Kl. 4 fick vi brede siden til (var da Battariet paa et Mosqvet skud nær) og begynde at canonere, samme
tid begynde Arche Noe og boxere ud igien, formedelste Griib
miste sin højre arm og derforuden miste en dell døde og qveste
og hafde faaet skade under Vandet. Klocken 6 hafde vi alt
jaget tienden 3de Gange fra sine Canoner, som hånd hver Gang
lod marchere friske folck af sin lejer (som stoed et Musqvet
skud fra byen Stromstad udi en daal); da de hu var fra Canonerne, gick Tordenschiold over paa Gallejen Sophia og tog en
Gallej med sig og roede hen til den Ost ende af Holmen; da
hånd kom Holmen paa 4 skrit nær, Stod ald Gallejerne paa
Grund, Hvor der da kom som græs saa tyck af folck ner af
berget paa holmen og lagde sig bag Klipper og Steener og
begynde at skyde med Musqvetterie paa de toe Gallejer og
skød folckene fra aarene, hvor da Tordenschiold blef qvest en
fiinte Kugle igjennem dend vendstre axel, ligeledes udi laaret,
tilige med Oberst-Lieutnant Gramboe, som var med ham paa
Gallejen, blef og skiødt udi axelen, og Captlie. Dam, som førde
Gallejen, fick 7 Musqvet-Kugler igiennem sig og strax død; de
tvende andre Gallejer, som skulle attaqvere dend Westre ende
af holmen, var icke kommen enda op (hvorfore de gaf for, at
de kom paa en grund at staae), og de 3 Gallejer, som skulle
Attaqvere Broen, som gaaer fra byen og til holmen, var og
icke op kommen, formedelst de kom saa silde ind til os, Thi
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de hafde været ude og hiulpet at boxere, saa at de skiød med
Musqvetteriet allene paa de 2de Gallejer, saa at Folckene, som
enda vare friske, maatte søge Kommet. Tordenschiold og
Oberst-Lieutnant Gramboe tillige med Major Rosenkrandtz, som
alle tre vare Blesserede, kom ombord hos os igien og blef
forbundet; i det kom tvende Svendske Joller, hver med 4 a 5
Mand udi og vilde ombord paa de toe Gallejer (som laae som
der var icke en levende Siel ombord), Men de blev med skraa
og Kugler af os saa behilsede, at baade Jolle og folck fløj af
vandet, siden maatte de andre Gallejer hen og hielpe dem ud
igien. Kl. 71/« Maatte vi kape, Men fordi at vor spil og bommer var i støcker skiød, lagde os saa som vi laae før, et Canon
skud fra Batteriet, indtil dend 20 Julij, da vi lettede eg sejlede
til leere for at reparere, og Gallejerne ligger udi Mag ....
hvor vi skal og hen, naar vi bliver f. . .
Nyt er her ellers icke at re .... re Morbroder, uden at
endeel af voris landfolck staaer paa skepperhejden, og endeel
er ald lagt udi vinter qvarter. 1 det øfrige vil jeg ønske, ald
selvønskelig lycke og velsignelse maatte findes hos kiære Mor
broder og Moster sampt deris kiere .... det ønske[r] kiære Mor
broders
lydigste Søster Søn
Orlog Sckibet Laalland
og ydmygste Tienner
d. 21 Julii Ao. 1717
Gerner.
Til anckers paa leeren ved
Fridericstad.
P. S. her hos følger listen paa de døde og qveste.
(Les Seddel);

ListØ .

Paa de Døde og blesserede effter enhvers andgivende, Nembi.
Siøe Etaten

Laaland.....................................
Fyen..........................................
Ghiottheborg............................
Arche Noe ..............................
Gallée F4*«® af Arendal . . ,
F4tus af Christiansand............
Sophia . . ................................
Pr. Carl.....................................
Akcilles........................ ...
Pollux.......................................
Dobelte Chalupe Nr. 11 ...
Summa

Døde

blesserede

19
12
7
5
u
1
2
3

22
15
7
25
1
•
4
7
•

0
59(sic)

i

•
81

Land Etaten

Døde
8
6
4
5
1
«
4
8
3
5
1
45

Blesserede
16
13
16
1 Qa
8
•
48
41
l
3
2
167
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Her iblandt er 4 Ober Officerer døde og 7 qveste.
Summa Sumarum 104 døde, 248 qveste.
Udskrift: A Monsieur Monsieur de Thambsen le Contre
Admiral au Service de Sa Majsté de Dannemarc & Norveqve.
Treshumblement, å Copenhague
Orig. i Geh. Ark. Sager vedkommende Krigsforholdene under Fre
derik IV. 1700—25. C.

V.
Stormåcktigste Allernådigste Konung.

Sedan iag elfter Eders Kongl. May. Allernådigste befallning mig in åth Lubscha fahrwattnet och innom Femern med
esqvadren förfogat, sampt Fregatterne in åth Beldt sandt, dårest
dhe 9 a 10 fahrtyg ruineradt, ärhöllt iag kundskap d. 10 huius
genom Skeppet Giötheborgh, hwilcket iag ofwan for Femern på
Brandwackt lembnade, det fienden annalckade, då iag genom
stilte ock tiock dimba bleef förhindradt att exeqvera Eders
Kongl. May. nådigste wilia, till d. 12 huius, då iag, sedan Fre
gatterne ifrån Beldt till mig åter kommo, lyffte mitt anckare
att i herrans nampn söka den danska esqvadern, af hwilcken
iag moot afftonnen åthskilliga Skepp några mihl ofwan for
Femern warse bleef; om natten måste iag anckra för stillte
och starck ström skulid, d. 13 kom fienden med een osteri,
wind på mig af, starck 8 st. rang Skepp ock 3 st. Fregatter,
och ehuru iag min flyt giorde att få lofwen af dem, så fore
bygde dock dheras försichtigheet mig sådant. Klåckan half 3
begyntes alltså actionen och warade in till mörckret, i hwilcken
tydh iag så wähl som dhe andre med mig warande skeppen
blefwo så tilltacklade till rundholt, stående och löpande godz,
att ingen war capable behörigen kunna regera sitt skepp, uthom
många grundskått, af hwilcka iag allena hadde 12 st., som
man kunde tiilkomma, bleef iag alltså nödtvungen att hålla af,
gå till anckars att reparera oss sampt af de andre officerarne
inhåmpta deras tillstånd, hwilcket således befantz, att det for
oss ogiørl1 war att inlåta oss i någon wydare action med
fienden, dår wy intet wille löpa den fahran att lembna Eders
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Kongl. May. Skepp i dheras hander, hållst i fiendens narwaro
oss ingen tydh lembnades att réparera wår undfångna skada,
så af den alldehles fordårfvade tacklagen, som dhe swåra Skåtten, wy bekommo under wattnet, 4 pumpor gingo continuer?1
hoos mig, mast mitt kruut och kuhlor bortskutne, några ock
fembtyo qwatzta sampt några och 20 dôde, hafwandes ey annu
någon wiss underråttelse om, hwad andre af dôde och blesserade hafwa, uppå hwilcka iag Eders kongl. May. så snart
det sig giôra låter, i diupaste underdånigheet een lista skall
tillsânda. I detta usla tillståndet, Allemådigste konung, resolverade iag mig, i brist af något medel till kunna salvera skeppen, att såttia dem på stranden, sampt således forhindra,
att dhe ey fienden till nytta komma skulle, det iag d. 14 effectuerade, såttiandes nedan for Kiel wydh bôlcken hufwud på
stranden,«gifwandes dessuthan mitt Skepp 2ne grundskått igenom bottnen, sampt på allt satt giorde dett till någon wydare
tiånst odugeligit. Jag kan, Allemådigste konung, ey underlåta att giôra Eders Kongl. May. officerare och gemene den
justice, det dhe wthi denne action alt giordt, hwad trogne och
redelige tiånare och undersåtare tillkommit och moyeligit warit, och lefwa wy alla i det håppet, genom denne oss uthan
wår ringaste forwållande tymade olyckeliga håndelse ey att
hafwa forwårckadt Eders kongl. May. hôga onåde, och ehuruwåhl Printz fick ordres att giôra sin flyt till kunna bårga Fre
gatten, så kunde det, ehwad han giorde, dock ey taga lag,
uthan måste och han jåmpte mig på stranden. Gudh år mitt
wittne, det iag allt, hwad giôrligit och moyeligit, anwåndt, min
olycka att undgå, men, Allemådigste konung, wy hafwa een
dubbel och fast stôrre mackt måst cedera, hwilcka som brave
Soldater sig och comporteradt, och åro altså allesammans
fångne, dock kan iag i denne min olycka bugna mig dåraf,
det H. Schoutbynachten Gabel mig så honnet och civilt bernot,
det iag sådant ey tillfyllest kan forklara. Jag recommenderar
till ett sluut mig sampt alla mina officerare, af hwilcka een
landz lieutenant dôd och Capitaine Abergh sitt been mist, uthi
Eders Kongl. May. Nådh, underdånigst anhållandes, det tåcktes
Eders Kongl. May. Allernådigst tro, det wåra lyf oss till en
last skulle wara, så frampt wy ey i det håppet lefde, att annu
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uthi Eders Kongl. May. tiänst de samma få uppoffra, det önskar af ett tröget hiärta
Stormäcktigste Allernådigste konung
Eders kongl. May.
»underdänigaste og troplichtaste
undersätare
C. H. Wachtmeister.«
Schoutbynacht Skeppet Printz
Christian »d. 15 April 1715
tyl anckars wyd Fridriksoort.«
Orig, i Geh. Ark. Intercipirte Schwedische Briefe de Anno 1709—19.
Vol. I. Det i Anførselstegn indesluttede egenhændigt.

VI.
Deris Excelence.
Siden min seneste Raport med Capl. Prinss er icke nogett
gott forrefalden, mens veil ontt, I dett Captl. Høeg, der laa med
sin gallej paa brandvagt hos Capt. Brant oppe ved Nyelsborg,
er d. 14 luly om Natten bleven overromplet og bort snappitt
af 3de gallejer og 2de dobelte schaluper, der løb mellem hizinglandet og Ny Elsborg ud. Kom saa mellem orlogskibene
og bagpaa gallejen og tog ham saa liderlig bort, I dett der
blef icke en flint løst hos ham og icke een mand døed eller
blesiret hos ham eller dj suenske; der var 110 mand paa galleien, Resten var med schaluperne paa brand vagt for ved
gallejen, der meget skiønt op pasede; ieg krever Gud til Vidne,
ieg nocksom haver formannitt dem, dett dj icke skal verre
saa sicker, mens flittig og orvogen, mens hielper litt hos een
del; den tid, ieg lod prammerne seille ned for att blockere ma
stran, som var d. 11, recontrerte ieg een half galej og een
liden hukertt paa 4 3i?s canoner og 6 3z/s falckenetter, der
haver verit ofuer til kyvekillen med 100 mand af det tyske
regiment fra mastran; Galejen var itt støcke forud af hukerten
oppe mod gabett af mastran, vor paa ieg resolverte alt klape
hukerten om borde, som og Rode med 12 orrer; kom ham
forbj, att hånd icke kom ind 1 gabet mens søgte til landet att
fløgte, lagde ham med 3de schaluper om borde; 8 mand med
Danske Samlinger,

Anden Række.

I.

17
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een søe leyt. blev fangen, Leytenanten blef skiøtt den ene arm
Itue, da hånd sprang i søen og kom paa landet, saa hånd
maatte holde Trop, resten fløgtit i land; dj skal med Guds bi
stand inden faa dage dyrt betalte den gallej, saa Camerherren
skal faa orsag med giede att drike itt gott glas vin 1 laaland.
Spydstagen med Resten af artalleriett ankom I overgaars, saa
her er nu Gud ske tack I overflødighed att giøre med; ieg
blef skamelig figcerit, I dett min officer, ieg havde sent til
Kieringøen for att oppase transportens ankomst fra strømstatt,
der havde ordre att gaa til odevald, effter at mastran var be
lagt, Der kom med beretning, det Transporten var alt komen
til Gulholmen og passerte strømen oppe til odevald, vorpaa
ieg same minutt tog ned til dj ved mastrand liggende fartøyer og med eens seilte op til oddevald med prammerne og
3de gallejer; der komende, som var 17, var der lige saa mange
Transport skibbe som cammeller uden 4re skibbe af engelske
og franske, alting er borttfløt fra odevald, Kongen tilhørrende.
Vad een Visiterer haver udsagt, kand eders Excelence behage
at forneme af inslutit forhør, som ieg tror nogenlunde er til
forladelig; stref nu min allerkierreste gaabel at korne saa vitt
med armen, det J kand staa ved broen, som gaar over paa
Hyzinglandet, set ier for den og gif 1000 mand att agere med
mod byen, til mastran er 1000 mand og overflødig; ieg skal legge
grundvollen for ier, ieg er Jdag gaaen j arbeid med att tage
post med 800 mand paa Koøen og anlegge itt batterj for det
første af 10 24z#s cannoner; skibbene og galliaserne skal snart
faa sin Rest; kunde ieg Conservere byen, vild ieg gierne, mens
om den per malheur bliver opbrent, kand ieg icke hielpe
dett; der er dog een hoben af Korn og rug J alle husene, dj
karle skal mand der sulte ud, naar folkene af byen og skibene
maa fløgte til festningen, sender 2300 tr. brød; ieg [er] af ald
min siel
eders Ex.
Orlog Skibbett
underdanigste tiener
Laalan til ankers
P. Tordenskjold,
for bahuus elf d. 21 Iuly 1719.
I Margen: P. S. her sender ieg til eders tieneste itt til for
ladelig Kort over mastran, som ieg det paa musqiett skud haver observert og aftegnit ald; hils
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Lyders, hierte gabel, ieg skriver icke til Kongen
om noget.
Orig, i Geh. Ark.

Iodkomne Sager fra Marioeministeriet 1719.

VII.
Aus dem Lager der hohen alliirten bey
Meldert in Braband d. 24 May 1706.

Nachdem Mylord Duc de Marleborough die Engell. und
Holländische Armée ohnweit Bilsem zusammen gezogen, ist
die feindliche Armée über die Diele gegangen, und hat sich
ohnweit Tirlemont längs der Gehte gesetzet, worauf er am 21
dieses die alliirte armée von Bilsen nach Tongern marchiren
ließ, vorher aber an den hertzog Carl Rudolph von Wurtem
berg, der mit 21 Esquadrons und 2 Bataillons von den Königl.
Dänischen Troupen, deren übrige infanterie sich schon bey
der armée befand, noch bey Venlo war, ordre sannte, seinen
March zu doubliren. Der folglich nach einem continuirlichen
5 tägigen Marche am 22ten eine Stunde von der armée ohn
weit Tongern anlangte, worauf am ersten Pfingsttage die gantze
Armée aufbrach umb den Feind aufzusuchen und zu attaquiren.
Die große bagage bekam ordre unter einer escorte von 800
Mann nach Turine zugehen und die armée marchirte in 8
Colomnen umb die Source von der Ghete nach dem Feind,
die dänische Troupen aber, so mit dem hertzog zu Wurtem
berg gekommen waren, schloßen sich hinter die armée an.
Der Feind, von unserm Marche informiret, brach auch von
Tirlemont auf, vermuhtlich umb ein avantageuser Lager zu
nehmen und wir bekamen ihn ins Gesicht, da er gleich, wie
wir, im vollen Marche war, des Morgends umb 10 Uhr ohnw[eit]
Rameley zwischen Iudogne und Bonef, worauf M[yl]ord Duc de
Marleborough unsere armée gleich in o[rd]re de Bataille stellen
ließ. Die Engelländer neb[st] der dänischen infanterie und
einigen holländischen Troupen formirten den rechten Flügell, die
übrige holländische Troupen, wobey sich die hollstein Gottorffsche
befanden, aber den lincken Flügell, und der hertzog zu Würtemberg ward mit der dänischen Cavalerie hinter unserer Ca
valerie vom lincken Flügell postiret, umb aida auf fernere ordre
zu warten; der Feind, der sich stärcker als uns hielte, wie er
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effective war, und alle Troupen vom Königl. hause bey sich
hatte, nahm es mit uns auf und rangirte sich gleichfals. Die
Wahlstatt war meistens in einer plaine, da es hir und dar
kleine hügeln gab, und des Feindes rechter Flügell schloß an
ein Dorff petit rosier genannt, welches hinten einen Morast
vor sich aber hecken hatte, dergleichen auch auf einige hun
dert Schritte vor des Feindes fronte waren, die der Feind mit
einer Brigade infanterie nebst einem Regiment abgeseßenen
Dragonern besetzen ließ. In der Mitte von seinem Corps de Ba
taille lag das Dorff Rameley, worinnen er viele Canonen pflantzte
und 9 Bataillons postirte. Unserseits waren gegen über gleich
fals auf zwey höhen verschiedene Stücken gepflantzet, und
umb 2 Uhr Nachmittags fing man an von beyden Seiten zu
Canoniren, da zugleich 3 holl. Bataillons Commendiret würden,
den Feind auf unsern Lincken Flügell aus den hecken vor
seiner fronte alda zu vertreiben, die ihn auch zugleich debusquirten. lndeßen bekam der hertzog von Wurtemberg ordre
mit den dänischen Reütern und Dragonern sich umb unsern
lincken Flügell zuz[iehe]n und dem Feind, welcher alle seine
troupen vom königl. hause alda hatte, in die flanque zukommen, welches ohngeachtet des Feuers, so die feindliche in
fanterie, die noch zwischen den hecken in der flanque lag,
machte, glücklich gerieth. Weil aber wegen des Morastes dem
Feind in der Flanque nicht bey zukommen war, formirte sich
die dänische Cavalerie in einer ligne gegen 15 Escadrons de
la Maison du Roy, die auf sie abkamen und alle cuirassiret
waren. Innerhalb 3 4 Stunden aber würden diese Troupen, [diJe
sich biß hero gerühmet, daß sie niemahls geschlagen [wjorden,
ohne sonderlichen Verlust nebst einigen Beyerschen Cuirassiers,
die an sie schloßen, übern hauffen geworfen, 7 Esquadrons da
von in den Morast gejaget und alle massacriret. Die holländische
und hollsteinische Regimenter zu Pferde indeßen brachten zu
gleich alle feindliche Escadrons, worauf sie traffen, in die
Flucht. Nachdem fielen die Dähnen mit den Holländern und
Hollsteinern der infanterie auf des Feindes rechten Flügell in
die flanque, da auch alles so fort in Confusion kam, und was
sich nicht mit der Flucht salvirte, niedergemacht oder gefangen
ward, so daß der gantze rechte Flügell von dem Feind gantz
ruiniret worden. In Corps de Bataille ward indeßen der H.
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General Lt. Scholten mit 9 Bataillons, Dehnen, Engelländer
und Hollander commendiret, das Dorff Rameley, da der Feind
seine Canonen gepflantzet hette, die uns den meisten Schaden
thaten, zu attaquiren, welches auch mit.allen Canonen gleich
erobert ward, wie aber der Feind solches mit seiner infanterie
vom lincken Flügell wieder zu nehmen trachtete, rückte die
unsere vom rechten Flügell auch an, und darauf ward
wohl eine Stunde lang von beyden Seiten auf ein ander sehr
starck gefeuret. Sonst ist zwischen unsern rechten und des
Feindes lincken Flügell wenig passiret, weil die Cavalerie aida
von beyden Seiten wegen eines Morastes nicht zusammen
kommen konte, und so bald der rechte Flügell vom Feinde
geschlagen war, retirirten sich der Chur Fürst von Beyern und
der Maréchal de Villeroy, welche die feindliche armée commendirten, mit den lincken Flügell in möglichster ordre gegen
Löwen und umb 5 ühr Abends war alles vom Feinde in der
Flucht. Wir verfolgten ihn aber mit der gantzen armée biß
gegen Morgen, und thäten ihn absonderlich die Engelländer
im nachhauen großen abbruch. Vom Feinde sind in dieser
Bataille ohne die blessirte wenigstens 6000 Mann auf der Wahl
statt geblieben und Wir haben überdem bey 600 officiers und
6000 Gemeinen gefangen bekommen, auch bey 50 Canonen
und ohnweit judogne den meisten Theil von des Feindes Ba
gage genommen. Die dänische Cavalerie hat die Paucken und
5 Etandarts vom königl. hause und 11 Fehndels von der in
fanterie, auch viele andere Regimenter von uns eine große
Anzahl Etandarts und Fehndels von den andern feindlichen
Regimenten genommen. Enfin es ist eine Victoire so com
plet als die bey Hochstett, und man glaubt nicht, daß der
Feind von seiner großen und schönen armée so er gehabt
(zumahln er nach der Gefangenen Außsage 130 Escad. und
80 Bataillons, wir aber nur 117 Escad. und 75 Bataillons
starck gewesen) 20000 Mann wieder zu sammen bringen werde.
Die Conduite und Bravoure von Mylord Duc als auch dem
Hr. Feld Marschalck Auerquerc ist nimmer genug zu rühmen,
und sie sind von allen unsern übrigen Generals, officiers und
Gemeinen Secondiret worden, wie sie es wünschen können.
Heüte sind wir wieder biß Meldert marchiret, und Morgen
gehen wir nach der Diele umb den Feind, wo er sich hinter
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der selben setzet, von neüen zu attaquiren, oder auch, wo er
sich weiter retiriret, wie man glaubet, ihn aus gantz Braband
zu delogiren und so weit möglich zu verfolgen.
Geh. Ark.

Sager vedkommende Krigsforh. under Fred. IV 1709—14.

VIII.
Relaction succinte et très véritable de ce qui s’est passé de
plus particulier quelques jours avant pendant et apres la ba
taille de Poultava, qui se donna le 18 Juin vieeus Stiele 1709.
Les Moscovites n’ayant peu secourir Poultava du côté du
marais ou de la foret qui est vis à vis de la place, bien qu’ils
l’eussent éprouvé en diverses rencontres, ou ils furent toujours
repousés avec perte, ils s’en allèrent passer le dit marais à
environ trois lieues au dessus de la ville, ou ils se retrencherent d’abord jusquaus dents: Ce que Sa Majesté Suédoise
ayant apris, Elle monta à cheval suivie d’environ cinq ou six
cents hommes pour tacher de reconnaitre leurs forces et de
les repousser, s’il était possible. Mais Elle les trouva dans
leurs retrenchements pourveus d’artillerie, et ce fut même la
que Sa Majesté reçut un coup de Mousquet au pied droit.
L’ennemi continua a s’aprocher de jour en jour en se retrenchant
toujours dans ses nouveaus postes jusques a ce qu’il vint a une
petite demie lieue de Poultava, ce que Sa Majesté voyant re
solut de les attaquer au plustot a quel prix que ce fût, et pour
cet effet elle ordonna le soir du 17 du sus dit mois que ses
troupes au nombre d’environ 14 mille hommes se tinsent prê
tes pour le lendemain matin, une heure avant le jour. J1 est
a remarquer que les troupes suédoises ne concistoient pour
lors en tout qu’en 22 mille hommes combatans, tant infanterie,
cavallerie que Dragons, et que huit regimens entiers de dra
gons ne se trouvèrent pas a la bataille, a savoir: celui de
Meyerfeldt, qui gardoit le passage de Nova Sengeara a 5 lieues
de Poultava, celui de Jelme, celui de Halbdiel et celui de
Guldesterna, qui etoient postés a deux lieues de la place pour
garder aussy un passage, Et quatre autres régiments, qui
furent commendés au bagage, sans conter deux detachemens
de Cavallerie ou dragons, l’un a Billeky et l’autre a Cabillaky
pour tenir les passages du Boristene libre, chacun des quels
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etoit fort de 300 hommes, outre quoi on laissa 4000 hommes
devant la place sous les ordres de Monsr le General de Loevenhaupt, qui eut la direction du siégé depuis la blessure du
Roy. L'armee Suédoise fut donc rengée en bataille le 18
Juin a la pointe du jour, presque en veue de celle des en
nemis, ou après s'etre recommendee a Dieu elle s’avancea
asses proche de celle des ennemis, qui etoient sortis de leurs
retrenchemens et s’étaient aussy rengés en bataille. L’on fit
d'abord donner le signal par deux coups de canons pièces de
campagne, qui était toute l’artillerie que Mrs les Suédois vouloient employer dans cette action, et qui furent même laissées
la. L'armee Suidoise avancea donc en cet état et s’en fut
attaquer son ennemi, qui apresavoir fait grand feu sur elle et
voyant qu’ils ne pouvoient pas lui résister, s’enfuirent dans
leurs retrenchemens d’ou ils firent un feu épouvantable sur
l’armee Suédoise, qui les avait toujours suivis de fort près, et
qui meme a la vigueur du feu de leur Mousqueterie et de
plus de deus cents pièces de canon, la plupart chargés a car
touche, leur prirent trois de leurs redoutes, garnies de beau
coup de munition de guerre et de six pièces de canon chacune.
L’on peut dire sans exagerer que la victoire balancea du coté
de MM les Suédois jusqua une heure de l’après midi. Et ce
qui causa leur perte, fut l’arrivée trop tardive de Mr le Ge
neral Rosen, qui comendoit 7 bataillons d’infanterie, lequel a
cause de ce retardement se trouva coupé. Outre que le Roy
donna ordre a son Feldmarchal d'attaquer et mettre en fuite
la cavallerie ennemie, ce qui ne lui réussit que trop, car ces
derniers se battant toujours en retraite vinrent jusques derrière
leurs retrenchemens, poursuivis des Suédois, qui par la aban
donnèrent leur infanterie au nombre d’environ 5000 hommes
la la merci des moscovites, qui d'abord ne manquèrent pas de
profiter de l'occasion et de les attaquer de tous cotés avec
plus de trente mille fantassins. Sa Majesté Suédoise, qui fut
toujours présente, assise dans un brancart, jugea pour lors de
voir se retirer, ce quelle fit en asses bon ordre, et elle vint se
renger de nouveau en ordre de bataille a la veue de l'ennemi,
qui, croyant que Sa dite Majesté pouroit les aller attaquer une
seconde fois, se rengerent aussi en bataille devant leurs re
trenchemens. Sa Majesté Suédoise voyant que la nuit s'aprochoit
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et que d'ailleurs son infanterie avoit été presque entièrement
ruinée, outre que toutes les troupes etoient extrêmement fati
guées, ordonna qu’on fit defîler le bagage, l'artillerie et le reste
de l’infenterie du coté du Boristene, ce qui fut d’abord exécuté
avec beaucoup d’ordre, ensuite de quoi le Roi prit la meme
route vers le minuit avec le reste de l’armee, qui arriva le
lendemain matin a Novasengeara, d’ou sa Majesté depecha M.
le General de Meyerfeldt au Zaar. L’armee Suédoise arriva
deus jours apres au Boristene, ou elle se campa le long de ce
fleuve presque comme en ordre de bataille. Comme le pas
sage du Boristene se trouva fort inpratiquable a cause de sa
rapidité, largeur et profondeur, Sa Majesté se contenta de faire
passer environ 1500 hommes dans de petits bateaus, qu’on ra
massa, et bien qu’elle se trouva extrêmement incommodée de sa
blessure, l’on eut toutes les peines du monde de la persuader
a passer ce fleuve. Ce bon prince prit donc enfin apres beau
coup de prières de la part de tous ses Generaus ou hauts Of
ficiers la resolution de passer, ce qu’il fit a 4 heures le matin
du meme jour que l’armee Moscovite arriva au Boristene. Le
Roy continua donc son voyage du côté de Bender, et son Ar
mée, quil venoit de quitter, fort tout au plus de 9000 combatans sous le commendement de Monsr le General de Lovenhaupt, se rengea en bataille le long du fleuve pour aller en
suite attaquer l’armee ennemie, qui était rengée a un quart de
lieue de la concistant a environ 28 ou 30000 hommes. 11 est
constant qu’il se serait encore fait un grand carnage, si le
Prince Mensenkop ne l’eut prévenu par des conditions asses
raisonnables dans une pareille conjoncture, qui furent suivies
d’un traité de capitulation, conclu et signé le meme jour 22e
du dit mois.
L’on peut très bien ajouter sans supercherie, que ce ne
fut pas la veue de cette derniere armee Moscovite, bien qu’elle
fut trois fois plus forte que celle de[s] Suédois, qui obligea ces
derniers a capituler. Mais que ce fut plustôt un effet de la
prudence de ses generaux, lesquels, quoiquils pussent moyenant
l’asistance du Ciel se flatter de la terasser, ils auroient encore
eu un corps de plus dé 30000 hommes d’infanterie et un bon
nombre de dragons a combatre.
Geh. Ark.

Memorialer 1715.
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IX.
Stormegtigste Allernaadigste Arve-Konge og Herre!
Jeg beder udi dybeste underdanighed, at Eders Mai4 ej i
unaade optager, at ieg ej tilforend hafver afstattet min under
danigste Relation om sidste u-løchelige bataille, passeret d.
10 Martj afvigte, hvilchet hafver været aarsage af min blessure
og derpaa følgende svaghed, som ej tilstede mig de første 14
dage dereffter det at kunde giøre saa vel, som det udforderdes,
og siden den tid hafver ieg dog offte haabet, at min blessure
mig det schulle tillade udi Dybeste underdanighed Eders
Mai4 det muntlig saa velsom schrifteligen at relatere, og er
det, saa vit mig vitterligt er, saaledes udi sandhed passeret,
som denne min allerunderdanigste Relation medbringer, saalenge som Jeg var der selfver ved og intil Jeg quiterte. Den
8de kom ved en patroul, som ieg hafde udsendt at recogno
scere ved Bilteberg om Aftenen Klochen 6 — kom kundschab,
at Fienden Marcherte til Fielchestad, der at vilde staae samme
nat, hvorpaa ieg straxsen lod inkaide alle Generalerne, som
fandt forgot med mig at indkalde Obriste Biges og luels Re
gimenter, som laae udi Ramløsse, som var ichun en liden half
miil fra Fielchestad, at advertere Obriste Lepels Regiment med
en Esquadron af Lif-Dragonerne at være allart, som laae udi Filborne den Søndag. Om morgenen d. 9de førend dag drog
Jeg ud til Filborne, og recognoscerede Jeg ofver alt fra Fron
ten af arméen en half miil ud, hvor ieg ingen Kundschab
Kunde faae af de udsendte Patrouller, end at Fienden hafde
staaet den Nat ved Bilteberg med den første linie og ved
Helmsta med den anden Linie og effter Bøndernis udsigelse
at schulle være i March til Krop og Rossendahl, hvorpaa ieg
red ind igien til Byen til Prædichen Kl. 11. Og saa snart
prædichen var ude, og Jeg hafde ædet een mundfuld mad,
satte ieg mig igien straxsen til hest med General Major Rodstehn og Sahl. Obriste Holst, Gifvende Caminer Herre Echsted
ordre og bedet ham expedere parolen der; hvorpaa ieg tog en
30 hester til mig og red saa hend igiennem Filborne paa
mehre end halfveien til Krop for at observere Fiendens Mouvement ogLeier; hvor Jeg kom, hørte ieg 3 schud udaf tornet,
som var Signal, at alt schuide Komme af Byen udi Leieren,
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hvilchet mig gandsche etonneret, saa sorn ieg over alt paa
Hederne ei hafde Kundet marquere det ringeste fiendtlig mou
vement, hvor paa ieg alt hvad hesten kunde løbe begaf mig
til Leiern igien, saae ieg Hr Cammer Herre Echsted med Ge
neral Major Devitz, som mig berettede, at Capitain Buchvalt af
de Øster Sellansche hafde giort den alarm af anledning af en
Patroul, som var af Fienden pousseret og kom i fuld Galop
tilbage, hvorpaa hånd straxsen hafde slaget allarm og Marche
ret til Leieren, hvilchen den Laallandsche bataillon paafuldte,
og som voris Patrouller, som Jeg hafde udsendt til Fleninge og Krop, komme tilbage tid effter anden, som beret
tede, at Fienden hafde fourneret sin høyere fløyei ved Flenninge
og den Venstere ved Krop, som ei var ofver 3 fierding Veis
fra os, Lod ieg straxsen commendere Obriste Eiifeler paa den
Venstere fløyei og Obriste Holch paa den høyere hend med
400 hester, som paa hver half time motte sende en døgtig Officir med 12 velredene Ryttere for at recognoscere Fiendens
Mouvement, som nesten paa half veien blefve af Fienden repouseret. Den 10de før dag red ieg selfver forud at recog
noscere; Mens som Solen opstaaet, faldt der saa tych en taage,
at mand ei kunde see trei hesters lengder fra sig, turde ieg
ei hazardere at eloignere mig videre fra arméen, men gich tilbage
til min forposter, hvor ieg lod Commendere Obrist Lieut. Be
den med 100 hester ved Bechhuuset paa Veien fra Engelholm
til Helsingborg for at soutenere Voris smaa Patrouller, og
effter at hafve holdet Kl. 8te Ved voris forposter med ald Generalitetet, giorde Vi voris calcul, at det var u-mulligt, at Fien
den kunde marchere udi det taagede Vehr; hvorpaa ieg mig
resolveret at gifve Eders Mai4 underdanigst raport om Fien
dens continance og mouvement, hvilchet saa snart scheet Var,
red ieg straxsen ud til arméen igien med alle Generalerne, hvor
taagen endnu continueret og endelig effter en timis forløb op
slog, hvor mand da saae den gansche fiendlig armée deris
høyere Fløyei af Cavalleriet stræchende sig forbie Pilholt imod
halfveien til Polskiøb neder med stranden, og Jnfanteriet paa
høyden derfra til Broehuuset paa Landeveien til Helsingborg
fra Engelholm; Hvorpaa Jeg straxsen lod gifve Signal med 3
Canon-schud, at arméen schulle udryche og sette sig en ordre
de bataille, og lod de tvende Obrister udryche straxsen med
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deris detachement, en hver til deris Regimenter, og rangerte saa
arméen en bataille, hvilchet der Fienden saae, at arméen begynte at giøre en Mouvement og at ryche hedere frem uden
for Leieren for at gifve den Secunde linie plads at rangere sig
udi bataille, giorde de en halt, og som ieg for nam, at Fienden
træchte sin største force mod voris venstere fløyel, sendte ieg
General Adjudant Meyer med General Quartermester Schehl
hend at afhendte Obriste Lepels Regiment at placere det ved
nogle steengierder og udi en grind, som kom fra Polskiøb, at
fienden ei schulde tage voris venstere fløyel en flanque, og
gaf samme tid ordre til General Adjudant Klepping at hente
det store artillerie med Brigadier Wilster at placere det paa
en høyde ved Engelholms Veien, paa det det kunde ofver alt
paa høyere og Wenstere fløyel flanquere Fiendens armée, og
bad General Major Devitz at vilde lade dem Soutenere ved
Obriste Gabrons Regiment, som hånd siuntis åpropos; Hvorpaa
ieg mig begaf til corps de bataille og rangerte arméen paa en
liden hoide, som regnerte langs ved et steengierde, som gich
fra Broehuufiet til Filborne og strechtte den høyere Fløyel neder
ved Filborne; mens hend mod Kl. 12 kom Fienden med 26
Esquadroner ud fra Broehuufiet, som ieg kunde tælle udi 3
Colloner, blef ieg obligeret at forandre min første ordre de
bataille og at træche mig mehre paa den høyre haand, hvil
chet Eders Mai4 Naadigst behager at see af medfølgende
brouillon, som ieg hafver forfattet paa situationen af place de
bataille, og for ej at gifve Fienden tid at formere sig, saa som
ieg saae, at hånd var os meget overleggen udi Cavallerie, avan
certe ieg med Cavalleriet og rencontrerte Fienden paa den
Vei, som kommer fra Krop til Landscrone, hvor det saa lychelig reusserte, at den gandsche første Linie af Fienden blef culbiteret, tabte en stor deel Estandarter og en stor mengde af
Folck paa pladsen masacreret; hvorpaa ieg giorde al min flid
og devoir at sette Cavalleriet igien, og som ieg hafde sendt
General Adjudant Klepping hend t hente Leyenhelms Regi
ment, hvilchet ieg fich rangeret ved Garden, og General Ad
judant Bircholt hend til General Major Rodstehn at komme
tilbage med Lif-Dragonerne og 3 Esquadroner af Sprengel,
som hafde pousseret Fienden ved Filebron at sette sig bag mig,
attaquerte Jeg Fiendens seconde linie med Garden og Leyen-
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helms Regiment, hvilchet mig saa vel reiisserte, at ieg culbiterte Fiendens anden linie , saa der ei var 6 Esquadroner af
Fienden, som io var i Confusion, og som ieg var udi poursvitten, ei at give dem megen tid at recolligere sig, kom der
en bruit, at Fienden kom os udj Ryggen, hvor alt gich tilbage,
og i hvor ieg bad, formanede med onde og gode og hug
mange paa hovedet*, var det mig ei mulligt at faae Voris til
stand; hvor da General Major Rodsthen kom til mig, som ieg
bad at ville giøre sin flid paa den Venstere haand at see at
faae Cavalleriet udi stand. Som hånd hendred og begynte at
faae nogle sat igien, Og som Larwigs Regiment kom frem
den Venstere Fløyel til Secours, red ieg hend til von Deden og
Schach og gaf dem ordre at avancere mod Fienden, som kom
med 4e Esquadroner, og samlede ieg imidlertid af alle Regi
menterne ved en 40 Mand, Bedendes og Raabendes, at de
schulde sette sig, og for at encouragere dem des meere, avan
ceret Jeg self å, la teste for denne troup og tog en Schwensche
Esquadron udi flanquen, som Jeg og saa lycheligen culbiterede,
og gandsche blef dermed melert, hvor ieg fich et schud for
Brysted, som dog tillod mig med stor møye en timme dereffter at agere ej 1000 schrit derfra, som den første choch
var, og ved ieg ej selfver, hvor ieg mig fra Fienden debraseret
og kom til Garden, som stod alleniste i fuld ild med 4e batailloner, og som ieg saae, at de vare gansche forlat, tog ieg
hend til en deel Regimenter, som vare alle i confusion og en
troup, og bad ieg Major lanson at sette sig og see at redres
sere dem, saa Fienden ei var dem paa 2000 schrit nær, og
hvis de det ej giorde, blefve de udi en moment af Fienden
nedhugget; Mens der var ingen mullighed at faae enten in
fanteriet eller Cavalleriet udi stand at vilde sætte dem, mens
løbbe alle den Vei mod Ramløsse til Byen. Og som ieg blef
saa mat, ej mehre at kunde Soutenere mig paa hesten eller
faae min Aande, Red ieg en sagte schrit hend paa den høyre
haand neder til Engelholmer Port, hvor ieg fandt en haaben
Fuyards, som stod uden for porten til hest, som ieg bad Ad
judant Huitfelt at samle og marchere ud paa høyden og sette
sig der, saa som ieg ei mehre kunde sidde paa Hesten eller
taale, at den gich under mig, og ræd saa sagteligen ind udi
Byen udi Estats-Raad Giessis huufi for at faa en barberer at
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lade mig forbinde, og som hånd ei var hiemme, og en af hånds
folck sagde mig, hånd var nedder ved Broen, Red ieg derhend, hvor hånd overtalte mig at roe ofver til Helsingnøer,
saa som hånd hafde en Sluppe færdig at schulle overføhre
Obriste Meurner, som hafde alt været nogen tid der med den
Schwendsche General-Lieutenant og ei heller kunde faae no
gen balberer at forbinde sig udi den gandsche Bye; og er det
mig saa vit videndes er, Allernaadigste Konge, hvorledes er
tilgaaet paa den høyere fløyel, hvor Jeg ingen tuil bahr paa
at hafve erholdet en complet Victoire effter de tvende første
charger, hvor Fiendens Venstere fløyel var gandsche i confusion, mens ved en terreur pannique og Obriste Holstis, Obriste
Sprengels død og Obriste Meurners blessure, som ej tilstede
ham mehre at agere, og en stor deel Officerer døde og blesserte, hvor til ieg mehre contribuerer denne u- løchelig action
end som Fiendens bravour og mengde; Thi hvis de ej uden
nogen synderlig aarsag hafde gifvet flugten ved den tridie attaque , som ieg nogenledes her og der hafde samlet en trop,
og saa snart ieg der merchet, Fienden avanceret, gich det saa
llachement til og ej med den Vigeur, som det burde og første
tvende gange gick, og kand ieg forsichere Eders Maie paa min
sahlighed, at det saaledes Er tilgangen. Og maa ieg ugierne
fornehme, at bruiten gaar, at ieg schulde været Aarsage, at ieg
var alt forhidzig udi begyndelsen, Saa kaster ieg mig udi dy
beste underdanighed for Deris Majestets Føder og beder, at
Deris Majestet vilde lade examinere ved '‘deris Generaler eller
andere, om ieg kunde tage andere eller bedere messurers.
Thi at lade Fienden tid al rangere sig udi ordre de Bataille
og avancere saa paa os, hvad schulde ieg da vel kundet haabe
at udrette med 1500 Ryttere mod nesten 5000, som hafde
gansche overfløyet os, og var det det eeniste middel, hvorved
Ed. Ma* Waaben hafde kundet blefven lychelig, hvor til var
besle apparenz af begyndelsen effter ald mennischelig forhaabning, men ved guds straf blef betaget, i det Eders Maits Folck
paa engang tabte ald mod og courage, Eendeel af Infanteriet,
som før ermelt, tog flugten udi største confusion uden at
ser Fienden paa 1000 Skrit nær, Hvilchet ieg meget contribuerer,
at ieg ej kunde faa Gavalleriet udi stand, og hafde alt giort
sin devoir saa velsom Garden til fodz, som stod paa den høyere
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Fløyel, vilde ieg haabes nest guddommelig hielp at hafve faaet
en bedere udgang paa denne affaire; Haabendes i dybeste
underdanighed, at hans Majestet ingen u-Naade mig paa ka
ster; Thi ieg kand protestere for Gud og Ed. Maits Hellige
Ansigt at hafve giort ald hvad mig Mennischelig og mulligt
hafver været og altid været udi demesléen, Hvor det var haardest, og encourageret de Gemeene saa velsom Officererne, en
hver al giøre deris devoir som Ærlige og brave Folck; Hvilchet Ed. Mai1 Naadigst kand fomehme ved Garden, Leyenhelms
og Larvigs Regimenter som ieg altid selfver hafver andført.
Denne min relation beder ieg i dybeste underdanighed udi
Naade maa vorde optagen, forblifvende til min Død
Eders Kongl. Maits
Min Allernaadigste Arve-Herris
og
Kongis
Allerunderdanigste
Kiøbenhafn
troe Tiener och
d. 31 Martj 1710.
Arffue undersat
Jørgen Rantzov mp.
Orig, i Geh. Ark.

Relation ang. den Helsingborgske Bataille 1710

X a.
Allerdurchläuchtigster, Großmächtigster, Allergnädigster
Erb-Konig und Herr!

Ewr. königl. Maj. an mich ergangenen allergnädigsten Be
fehl vom 23ten dieses in allerunterthänigstem Gehorsahm zu
folge, daß ich eine alleruntherthänigste relation außführlich
und iimbständigst einschicken solle, was bey der bataille bey
Gadebusch vorgegangen, und wie ein jeder sowohl Generals
als andere hohe ofßciers sich dabey auffgeführet, berichten
solle: So habe meiner obliegenden Schuldigkeit nach Ewr.
Königl. Maj. davon die wahre Beschaffenheit, und was ich da
bey observiret, folgendergestalt allerunterthänigst berichten
sollen.
1. Was die ordres anbelanget, so ich den sämbtlichen
GeneralLieutenants, GeneralMayors und Chefs der Regter ertheiiet: So sind selbige geweßen, wie in der bataille ordinaire
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gebräuchlich, daß wann eine armée in bataille rangiret nach
der ordre de bataille, jeder General auf seinen Flügel nebst seinen
unterhabenden GeneralMajors und Chefs der Regter also in sel
biger Ordre bestehen bleiben müßen, und keine Veränderung
ohne ordre des General en Chefs dabey machen, sondern,
wann ordre zum avanciren auf den Feind gegeben werde, sol
ches alsdann bewerkstelliget und der Feind attaquiret werden
muß, oder wann der Feind, wie in dieser bataille bey Gade
busch geschehen, unsere armée attaquiret, ein jeder auf sei
nen Flügel und posten, wie er rangiret, sich aufs beste und
vigoureuseste defendiren muß, bis daß ein oder ander Flügel
oder das Corps de bataille leiden möchte, dem General en
Chef alsdann durch einen Flügel dem andern kan secondiren
laßen, anders sind keine ordres in der bataille en particulier
an ein oder ander zu geben als dem General, so jedem Flü
gel commandiret, oder auch wohl an ein oder ander Reg1 en
particulier, welches hier oder da nöhtig befunden würde, zusecondiren. Solches sind die ordres, so im Anfang, wann eine armee
rangiret, fest stehen, wie überall gebräuchlich, und keine andere en
particulier können gegeben werden. Wie dann jeder General
und Regiment auf seinen posten gestanden nach der ordre
de bataille, alwo ein jeder fermé verbleiben muß, und vor an
fang des Gefechts keine andere können gegeben werden.
2. Ist Ewr. konigl. Maj. allergnädigst bekandt, wie ich
des Nachts vor der bataille Ewr. konigl. Maj. armée in Dero
hoher presence nach der ordre de bataille rangiret, und so
bald es tag geworden, die Artiglerie gepflantzet, und eins und
anders, welches man in der Nacht nicht wohl hat observiren
können, verbeßert, uud die rangirung der armée nach dem
terrain in eins und anders verändert. Da dann die Cavalerie
auf den beyden Flügeln, und die Infanterie in der Mitten, beste
hend in 18 bataillons, als 10 in der ersten und 8 in der an
dern linie, rangiret waren ; Nachdehm aber der Feind mit seinen
Trouppen zum Vorschein gekommen, und die sächsische Ca
valerie angekommen, hat man strax, wie Ewr. königl. Maj. mit
mehrem allerg. bekandt, angefangen zu raisonniren und gewolt,
daß man das holtz, so vor unserm rechten Flügel gelegen,
occupiren, und mit Infanterie besetzen solte. Woran ich nicht
gerne gewolt, wohl wißend, daß der Feind an Infanterie uns
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weit überlegen, und wir dahero nöhtig hätten unsere Infan
terie en Corps beysammen zu halten. Allein es ist von dieser
Sache soweit gesprochen und vermeinet worden, daß wir un
sere gantze Infanterie oder das gröseste theil in solchem holtz
werffen müße, welches bey vielen, wie Ewr. konigl. Maj. Selb
sten allerg. bekandt, große approbation gefunden, Ich aber
diesen sentiments keinen Beyfall habe geben können. So habe
doch 4 bataillons in solcher holtzung werffen müßen, wodurch
unsere Infanterie, welche ohnedehm viel schwächer als des
Feindes, verschwächet worden, und viele in den gedancken
gestanden, daß wann man das holtz mit der Infanterie nur besetzete, man mit der Cavalerie alleine des Feindes armée
würde schlagen können. Welchen effect ich aber davon nicht
gespühret, und wann unsere gantze Infanterie en ordre de ba
taille zusammen geblieben wäre, man des Feindes Infanterie
ümb soviel beßer hätte tête machen können, und solches vermuthlich einen weit beßeren effect in der bataille würde gethan haben. Dann ich nicht gesehen noch gehöret, daß un
sere Cavalerie einige bataillons vom Feinde eingebrochen oder
ruiniret bat.
3. Und wann ich nun, wie man begehret, die gantze
Infanterie oder das gröseste theil derselben in dem holtz
würde geworffen haben, und unsere Cavalerie geschlagen wäre,
wie geschehen ist, würde die gesambte Infanterie ihre retraite
aus der holtzung nicht haben machen können, sondern von
der feindtlichen armée besetzet und gefangen würde genom
men seyn; da sich doch die 4 bataillons, so darinnen ge
standen, noch bequehmer hinter aus, wie geschehen, sich retiriret haben.
4 Da ich nun kurtz vor anfang der bataille als in Corps
de bataille seyender gesehen, wie der Feind seine Infanterie
gegen unsers Corps de bataille gezogen, und wir keine Infan
terie aida batten, als in der andern linie, Ich aber gefürchtet,
daß der Feind mit seiner Infanterie unsere Cavalerie en Corps
de bataille übern hauffen werffen möchte; so habe gleich durch
einen meiner Generaladjutanten, dem General Lieutenant kragh
und GeneralMajor Bruin beordert, mitJEwr. konigl. Maj. Gvarde
zu Fuß und 3 anderen bataillons durch die beyde linie jmarchiren laßen und vor der Cavalerie postiret, welches auch einen

213

sehr guten effect gethan, und wie ich gesehen, daß der Feind
mehr und mehr Infanterie hervorzoge, habe ich durch einen
meiner Generaladjutanten noch 2 bataillons dorthingezogen,
vorige 5 bataillons zu secondiren, welche aber was späht ge
kommen, daß sie sich kaum haben rangiren können. Da nun
das Feuer angegangen, haben diese bataillons dem Feind einige
Zeit auffgehalten, und wann mehrere Infant, zugegen gewesen
wäre, oder wir selbige insgesambt en corps de bataille hätten
gehabt, sonder selbe zu separiren, würde des Feindes Infan
terie weit größere resistence gefunden und solcher gestalt mit
der Infanterie nicht durchgedrungen haben.
5. Nachdem nun der Feind avancirte und näher rückete
mit seiner armée, habe ich gleich an der artiglerie ordre geschicket, auf den Feind zu feuren, welches auch von dem effect
gewesen, wie der Feind selbst ausgesaget, und bekandt, daß
sie viele Leute von unsern Canonen verlohren. Worauf! dann
weiter das Feuer angegangen, und die arméen mit einander
in action gerahten, da ich dann en corps de bataille gehalten,
ümb zu sehen, was überall passirete, damit ich die nöhtige
ordres dazu geben könte.
Da dann der feindliche rechte
Flügel mit unserem lincken-Flügel am ersten in action ge
rahten und gleich darauff, wie solches nur eben angegangen , einen meiner GAdjutanten mir gesaget: da geht un
ser lincker Flügel fort, darauff ich mich gewandt und dorthin
gesehen, ich nicht weiter sehen könte, als daß ohngefehr 100
Pferde oder dergleichen anzahl wäre, welche die Flucht nah
men, worauff ich geantwortet: dieses ist nur ein oder andere
Escadron, so repoussiret, und so sich schon wiedersetzen
wird, mir nicht die geringste Gedancken machend, daß der
gantze lincke Flügel so bald würde repoussiret werden, bis ich
gesehen, daß eine große anzahl Trouppen von unserer armée
sich hinter dem dorff Wackenstedt reterirte, und von dem
Feind verfolget würde. Wodurch einige Cavalerie, so noch
von dem Juel-Lewetzau- und Donopschen Reg* bey dem dorff
Wackenstedt hielten, welche aber den Feind von vorn attaquirten und von dieser, welche einen Getheil unserer lincken
Flügel hinter Wackenstedt verfolgete, im Rücken würde attaquiret werden. Worauff ich mich sporen-streichs nacher der
Seyte von Wackenstedt begab, alwo ich eine große quantität
Danske Samlinger,
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debandirle trouppen befunden, welche an der Zahl meines Er
achtens wohl 16 à 18 Escadrons aüßmachen konten, welche
von einigen feindtl. Escadrons verfolget würden. Da nun wäh
render Zeit unsere Infanterie, so vor der linie postiret, mit
dem Feind in action war, auch unser rechter Flügel auf den
Feind mit gutem success soll chargiret haben, wobey ich aber
nicht gewesen, zumahlen ich diese Leute, so vom lincken
Flügel geflüchtet, wieder suchte zu rangiren und im stände zu
setzen, ümb dem Feind tête zu machen, worüber ich mit allen
meinen GAdjutanten allen Fleiß anwendete, zu 2 a 3 mahlen, so
daß ich von dem Feind fast coupiret und fast gefangen genom
men wäre. Allein aller Fleiß diese Leute zu rangiren und in
ordre zubringen, dem Feind tête zu machen, wäre unmüglich,
zumahlen fast keine officiers dabey zu finden, und alles, was
man den Leuten zusprach mit güte und force, nichts helffen
wolte, sondern so bald der Feind nur weiter anrückte, davon
giengen. Wodurch, ümb selbe mit force stehend zu machen
einer von meinen GAd. übern hauffen geschoßen, und 2 blessiret wurden. Allein dieses könte nichts verfangen, weiln sie
nicht zum stände zu bringen waren, und bestünde diese flüch
tende aus einigen von E. k. Maj. Cavalerie, und der rest
Sachsen, welcher die meisten waren, währender Zeit man
diese flüchtende durch alle erdenckliche Mittel suchte zum
stände zu bringen; thaten die GeneralMajors Lewetzau und
Christian Juel was sie könten, welche ich gesehen, die bey
sich habende Trouppen im stände zu bringen. Allein da der
Feind von vorn und hinten, und diese vorerwehnte dem Feind
keine tête machen wolten, reterirte sich der gantze lincke
Flügel, welche von des Feindes Cavalerie immer verfolget
würde, sonder daß man selbe zum stände bringen könte, und
gantz dispendirt aus einander, Welche man aber hernacher bey
einer hecke etwas hinter Wackenstedt wieder suchte zu ran
giren, aber es wäre alles vergeblich, weiln sie gantz dispen
dirt aus einander und in Confusion sich retirirten und weder
in Trouppen noch Escadrons zu bringen wäre.
6. Währender Zeit dieser retraite kahmen die bataillons,
so vor der linie gestanden und von dem Feind repoussiret
waren, nebst dem GL* Kragh und GM. Bruin zu mir, da dann
die beyde bat. von der Gvarde, sovile davon nach wären, und
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einige von den andern bataillons, so dabei gestanden, dort hin
kahmen, welche, weiln sie sehr schwach, sovil müglich in or
dre zurückmarchirten ; Da dann währender Zeit der rechte Flü
gel Cavalerie, welches fast gegen den abend in guter ordre
ebenfalß abmarchirte, und der Feind mit seiner gantzen armee,
sowohl Caval. als Infant., ein stück weges verfolgete und mit
der Cavalerie allezeit etwas vor der Infant, voraus verfolgte.
Weiln nun diese Confusion des lincken flügels nicht zu redressiren stünde, wie vorhererwehnet, gäbe ich die ordre, daß
alles was man zusammen bringen und versanden könte, sich
bey Roggencforff setzen solte, Welches auch geschehen, alwo
wir die Nacht über an den Zäunen gestanden, alwo hernachero
die Caval. von unsern rechten Flügel nebst dem Feldmareschal
Graf Flemming und GL4 Dewitz zu mir gestoßen. Da wir
dann nach gehaltener deliberation vor gut befunden, des andern
tages morgends frühe mit den gesamten Trouppen nacher Zitten
zu marchiren, uns aida zu setzen und alles an uns zu ziehen,
was müglich wäre. Welches auch geschehen, ümb den feind
tête zu machen, wann er weiter mit der Cavalerie verfolgen
würde. Selbigen Abend sind auch die GLts Hohendorf! und
Wedel aida zu mir gekommen zu Roggendorff, sonder daß sie
einige Trouppen bey sich gehabt. Wie dann auch der Brig.
Graff Sponeck mir selben abend, da es schon gantz dunckel
gewesen, bekandt gemachet, daß er mit seinen unterhabenden
4 bat., womit er in dem holtz gestanden, daß er mit selben
4 bat., in dem nechstangelegenen dorff bey Roggendorff ange
kommen, und er nicht weiter marchiren könte, so habe ihm
den Befehl ertheilet, aida die Nacht über bestehen zu bleiben
und mit anbrechendem Tage auffzubrechen und nach der Seyte
von Zitten zu marchiren, so auch geschehen ist.
7. Nachdehm wir nun zu Zitten mit den Trouppen an
gekommen, so haben wir aida Kriegsraht gehalten und E. K.
Maj das Project allerunterth84 eingesändt, daß wir mit der
Caval. aida bestehen bleiben würden, und ließen selbe in den
nechstangelegen dörffern cantoniren, mit dem Vornehmen, wann
die Russen avancirten, wir mit Ew. k. Maj. und der Säch
sischen Cavalerie uns zu ihnen stoßen und den Feind von
neuen attaquiren wolten, oder auch, wann der Feind von der
Wahlstatt sich zu rücke zöge, wir wiederumb nach der Wahl18*
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statt marchiren und auf ein oder ander weise den Feind wür
den suchen abbruch zu thun. Nachdehm aber die Russen zu
rückgewichen, so habe ich dem GL* Dewitz nach E. K. Maj.
allerg. ordre 30 complete Escadrons zu 120 ä 130 Pferde gemachet, womit er alda bestehen geblieben, nebst der säch
sischen Cavalerie und der delabrirten Cavalerie unter dem GL* Leegardte, welche ich vergeßen anzuführen, daß selbe in der retraite, ehe wir zu Roggendorff denselben abend der bataille an
gekommen, sich unterweges bey mir eingefunden. Da ich dann
bemelten GL* Leegardt^ mit der delabrirten Cavalerie wie auch
derfnfant. nach E. K. Maj. allerg. Befehl nacher Oldesloe habe
marchiren laßen und mich nach dero allerg. ordre, nachdehm
ich den GL* Devitz mit den 30 Escad. bey der Sächsischen
Cavall. gelaßen, mich in Oldesloe eingefunden.
8. Was Ewr. K. M. aber allerg. geruhen mir zu befehlen,
daß ich anführen solte, wie ein jeder GL*, GM. und Chefs eines
Regts, bat. oder Escad. bey der bataille sich verhalten, damit
die jenige, so wohl gethan, nach meriten belohnet, die aber,
so ihre devoir nicht gethan, dafür angesehen werden können,
so habe hiebey allerunt8* anführen müßen, daß es mir unmüglich gewesen überall zu seyn oder zu sehen, was jeder Ge
neral gethan, und wie jeder bat. oder Escadron seine devoir
erwießen. Nur habe dieses dabey allergehorsahmbst anführen
sollen, daß, wo ich gewesen, und zwar en corps de bataille,
ehe der lincke Flügel sich retiriret, ich gesehen, wie der
GL* Kragh nebst dem GM. Bruin, welche bey der 5 bat. und
den 2 bat., so ich nachgeschickt, auf ihre posten bey selben
bataillons das ihrige observiret, bis Sie, nachdehm selbe bataillons repoussiret, zu mir gekommen, mit dem Überrest der
bataillons, da ich wie vorerwehnt im werck begriffen, aller müglichkeit nach, die flüchtende Cavalerie im stände zu bringen.
9. Wie ich dann, so bald die Caval. vom lincken Flügel
repoussiret worden, und das gröseste Getheilte in confusion
gerahten und die Flucht genommen, ich einen meiner GAdjutanten gleich dahin geschicket, ümb so viel müglich die in
desordres seyende Cavalerie zu setzen, wie ich an der Seyte
bey Wackenstedt thun wolte, ümb den Feind dadurch auffzuhalten, wie vorhin erwehnet. Da ich dann selbsten gesehen,
wie vorhin erwehnet, daß die GM8 Lewelzau und Ch. Juel
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alle devoir angewendet, selbige Trouppen zum stände zu brin
gen, weiln aber, wie vorerwehnet, des Feindes armée von
vorn, und die andere, so ein getheil des lincken Flügels repoussiret, von hinten gekommen, haben Sie wenig darin reussiren können, weiln der Feind von vorn und hinten gewesen.
10. Ich kan aber nicht ümbhin, E. K. Maj. hiebey allerunterthst anzuführen , daß ich dergleichen geschwinde retraite
und confusion, so auf ein getheil des lincken Flügels geschehen,
niemahlen belebet habe oder gehöret, sonder daß sich selbige
wiedersetzen wolte, dadurch es unmüglich gewesen, selbige
von ein oder anderer Kante zu souteniren, zumahlen alles in
der grösesten confusion bey ihnen gewesen, ehe man einigen
secours hat anbringen können. Welches ebenfalß vom rechten
Flügel nicht hat geschehen können, zumahlen selbiger rechter
Flügel schon mit dem Feind in action gewesen, daß man aida
nichtes wegnehmen könte, sonder selben rechten Flügel eben
falß zu exponiren und durch solche geschwinde confusion des
lincken Flügels es nicht zu redressiren gewesen, als wo müglich
die flüchtende wieder im stände zu bringen, welches doch, wie
vorerwehnt, unmüglich gewesen.
11. Die Uhrsache aber, wodurch der lincke Flügel an
der extremität gelitten, und der Feind aida durchgedrungen,
finde ich die gröseste Uhrsache zu seyn, daß weiln ich auf
ein hügel vor der fronte, alwo der Feind nur gemächl. durch
brechen müße, 3 Escadrons von dem Ungarischen Drag. Reg1
postiret in beyseyn des GM. Ch. Juels, welcher posten hochstnöhtig gewesen, wie ich aber vernehme, solche 3 Escadrons,
wie die bataille angegangen, aida weggenommen und zurück
gezogen worden sonder meiner ordre oder Wißen, wodurch
der Feind Lufft bekommen durchzubrechen; Als wird nöhtig
seyn, daß diese 3 Escadrons, so aida postirt gewesen, ihre
Aussage thun müßen, durch weßen ordre sie aida weggezogen
seyn, zumahien ein großes daran dependiret hat, und der
Feind nicht durchbrechen konte ohne selbe zu attaquiren.
Wie dann auch das Eyfflersche Reg1 aus der linie an dem
Feind gezogen, nach der lincken Seyte, und selbe aida Chargiret hat und ihre devoir sehr wohl gethan, allein hiedurch
hat der Feind soviel mehr Öffnung in der linie bekommen,
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ümb mit seiner gantzen fronte, sowohl Caval. als Infant., durch
zudringen.
Dieses alles ist, was Ewr. K. Maj. ich von dem Verlauf!
der bataille, und was dabey passiret in allerunterth8tw Submis
sion, sovil ich gesehen und dabey geweßen, habe vortragen
können. Welches dann der waare und wahrhafftige Verlauf!
ist, was dabey passiret.
Der dero hohen kon. hulde und
gnade mich allerunterthänigst empfehlend etc. in tieffster etc.
Submission ersterbe
E. K. M.
Afskrift i Geh. Ark.

Fred. IV. Hist. Nr. 258 d.

X b.
Extract og Relation fra ülslog d. 29 Dec. 1712.
Den 9 Dec. brød vi her op med Armeen og Marcherede
ind i det Mecklenborgiske Land, d. 13de kom 3000 af Voris
Cavallerie til Gadebusch, og d. 15 kom resten af Armeen
efter, saa vi i alt var 48 Esqvadroner og 18 Batailloner, som
kunde regnes paa 5000 til Hest og 9000 til fods; imidlertied
Marqven vahrede, og 5 Dage vi stoed der, blef meget Discoreret om freds Tractater, som Holland og Hannover offererede
sig at vere Mediateurs udi, De Hrr. Mechlenbürger kom og
flittig ind med Efterretninger om Fiendens March, og at han
ey var sterckere end 13 til 14000 Mand, som siden befantes
anderledes; d. 19 fick vi efterretning, at Tienden stoed ickun
Vs Miil fra os, som var sant, thi vi kunde om aftenen see
alle hånds Vagtfürer, derpaa brød vi op om natten klocken 12
og sette os i Ordre de Battaillie paa den Høyre flygel af Voris
Leyer, hvor fienden hafde en liden slet og en deel skov, hvor
igiennem hånd kunde komme til os, thi for voris Leyer og
paa den Venstre flügel hafde vi morats og et lidet Revier,
som hånd ey kunde komme over, stoede alt saa Poesteret med
bem[te] morats paa den venstre flügel, saa at den Distance,
fienden kunde komme giennem, var icke meere end 2000
Skrit breed; om morgenen, da dagen brød an, kom Felt-Marscha[l] Flemming med 32 Esqvadroner Saxser, 3000 Hester, og
vilde Conjungere sig med os, som og skeede, dis imidlertied en
time efter da kom fienden an Marqverende og Repuserede
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voris forvagter, plantede sine 30 Canoner og Canonerede os i
3 timer ; imidlertied stille hånd sig i Bataillie, og Saxerne kom
til Os ungefehr Klocken 1 ; avancerte hånd paa os ined sin
gandske Armee, og vi lidet ud mod ham igien, dog at voris
flugter bleve bedeckede af begge Moratzerne, hvor da flenden
med heftig Ganonering af Cortecher giorde Os stor skade,
bragte voris Venstre flügel strax i Confusion og forfuldte den
saa med sit Cavallerie, at baade Voris og Saxcerne løb i en
haab som en faare flock, der efter gick det løs paa voris In
fanterie, som bleve staaende og fegtede det meeste muligt
var, indtil fiendens Cavallerie falt dem i flamqvem (sic) og hug
og skiød en Bataillion efter en anden ned. Voris Høyre flügel
Cavallerie holt sig vel, Repuserede Ilenden nogle gange, indtil
det gick mod aften, da de paa bege sider Var glade, de kunde
komme fra hver andre; flenden bemegtigede sig Walplatzen,
og 4ro Battailoner med 10 Esqvad. af Voris Retererede sig en
Ordre, de øfrige i Confusion en miil tilbage, ved hvilken Ac
tion Vi ungefehr kand have tabt 2000 døde, 4000 fangene og
Blesseret, saa og en stoer deel forløben, hvor af dagi. sanckes
nogle igien tilsammen; blant de døde ere de meest Considerableste: Gen. Major Daa, Brigadier Bylov, Obr. Lieüt. Berner,
Jtem Schindel, Lanchar, Major Glassau, Capit. Gref Wedel,
Kremon og andre fleere; fangne ere: Gen. Major Mørner, Obr.
Leøvenhelm, og Blesserede indbragt i Lubeck: Obr. Deiden,
Obr. Storm, hart Blesseret igiennem lifvet ved hånds nafle, og
endeel fleere, ellers ere og mange Obrister, Obr. Lieüt., Major
og Capit. Blesseret, som i Reteraden er kommen til os, nu
haver vi sancket 30 Esqvad,, hver paa 130 Heste, og de Saxer
deris 32 Esqvad., som i dag bryder op og Marcherer, som
staar mellem Sverin og Gystrau, da videre efter Sarrens gotfindende at søge at attaqvere flenden; Gud gifve dem Lycke!
Voris Infanterie sancker vi endnu paa her og meener af de
slagne at faa 8 Battailonefr] sancket; 4re er her, som blef til
bage paa Grentzern[e] med 4 Esqvad.; Garden til Hest 3 Esqvadroner haver icke heller tabt meget, og som nogle af de
forstrø[de] ryttere, som tilsammen kand regnes paa 2000 Hester,
som ere meget forsvage til at Defendere Voris grendser med;
thi Efter Battaillien har vi af en fangen Svensk Cornet be
kommet rigtig Liste paa deris Armee, som har bestaaet i 12000
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Mand Infanterie og 9000 Mand Cavellerie, hvor af de vel har
mist ved 2000 døde og ved 1000 Blesserede; dersom Sarren
icke bliver lyckeligere, frygter ieg for voris Holsten og lyi
lands Toutal ruin, Thi om Renden Marqverer an paa os, maa
vi lø[be] ind til Voris fæstninger og gifve Landet til heste,
Gud ved sin Naadige forsyfn afvende det onde og styrcke vor
allierede; her spargeris, at fienden endnu har bekommet en
Transport paa 7000 Mand, som af de fleeste holdes troelig.
Voris allernaadigste Konge er her endnu med sin Hofstadt og
Generalerne af Infanteriet.
Kgl. Bibi.

Mytius Saml.

GI. Kgl. Saml. 4° Nr. 2778.

Liste
Paa de d. 24 April udvexlede Danske under officierer
og gemeene

Granadierne .
Brochdorffs
. .
Devits.....................
Gvarden til fods
Artiglerie.....................
Lif Dragounerne
Ungersk Dragoun
Gvarden til hesl
Iuuls Regiment
Rosenorns
Eyflers .
Donop . .
Lieuvenhielm
Obsl. Kragh.
Brigad. Dewitz.
Obst, von der Lühe.
Obst. Rebenfeld.
Obst. Eifler.
Obrst. Leuenhieim.
Major Hiort.
Major Kruuse.
Capt. Blom

349
2
11
17
8
8
7
2
6
32
5
2
13

Levetzov . .
Dronningens . .
Kron Prindsens
Zeplins
Stafeld .
Krag
. .
Marinerne
Arnolds
Friises .
Moestings .
Viborgske .....................
Summa

12
13
110
147
91
7
58
15
35
165
110

1225

Blesserte
Capt. Eddern von der Gvaadef?].
Leutn. Schonrad.
Lieutn. Lilienschiold.
Capt. Pretorius.
Capt. Frølich.
Fendrich Tage.
Fendr. Rephstorph.
Major Borstenbørstel.
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Gen. Maj. Daa.
Obst. Berner.
Brigad. Bylau.
Obstl. Langhaar.
Major Glassau.
Capt. Cremon.
Capt. Rosenørn.
Capt. Storm.
Obstl. Schindel.
Capt. Eddern.
Obsl. Schack.
Kgl. Bibi.

Døde
Capt. Pforten.
Leutn. Schauboe.
Leutn. Viereg.
Leut. Neve.
Fendrich Redder.
Major Finche.
Obstl. Wind.
Capt. Bielke fangen og Steen
buch gaf harn 4
Obsl. Leegaard.
Myllus Saml. GI. Kgl. Saml. 4° N. 2778.

XI a.
Det var i Aaret 1718*), at Peter Zar stod i det Mechlenborgske
med en Deel af hans Armee, og i hvor ofte han den Gang af
Kong Frederich den 4. blev anmodet om at conjongere sig med
ham, saa blev der alletider saamange Vanskeligheder foregivne,
at det tilsidst blev gjort til en Umuelighed; den svendske Armee
nærmede sig den danske, og Tiiderne begyndte at see kritiske
ud for denne. Der blev holdt Krigs-Raad i den danske Lejer,
og de Hedste vare raadvilde. Endelig paatog General Devitz sig
Sagen og forsickrede Kongen, at han vidste et Middel, som
nock skulle udvircke Foreningen med Zaren. Devitz sagde da,
at Kongen skulde give ham et Carte blange, og dermed ville
han rejse igjenem den rusiske Lejer, hvor han da vist ville
blive anholdt og bragt til Zaren; dette skeede, og Zaren spurgte,
hvor han skulde hen. Devitz, som lod at være i Forle
genhed, sagde, at hans Konge havde befalet ham at tage til
den svendske Lejer for at gjøre Fred, paa hvad Vilkor det og
skee kunde, han fremtog sit Cart blange for at beviise Sagens
Rigtighed, han lagde til, at dersom Zaren ville strax foreene
sig med de Danske, saa troede han, at Kongen endnu kunde
overtales til med foreenet Magt at fortsætte Krigen. Peter
Zar blev bange for at udelukes fra denne Fred, han beholdt
Devitz hos sig og giorde strax de fornødne Anstalter til For
eningen, som vist ellers ikke var skeed formedelst den vidløftige Plan, som den bekjendte svenske Baron Gortz havde sam*) Skrivefeil for 1712.

*
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mensmedet, og som siden er bleven aabenbaret. Denne Plan
var, at Zaren skulde overgaae tildet svendske Partie, Carl d. 12.
skulle først indtage Norge og derefter gjøre Landgang i Skot
land.
Zaren skulle imidlertiid giøre Forsøg med at tage
England ind, Spanien og de tjenstagtige Franske, som alletiider
ere saa villige og især naar det gaar ud paa at ruinere de
flinke og ferme Engelske, skulle give Pengene dertil, men ved
Carls død gick Commisarerne fra hverandre, som til den Ende
vare forsamlede i Aboe, og Franskmanden stod igjen baade
flad og flau. For at faae det sagt om de Franske, der laae mig
paa Hiertet som en stoer Steen, saa har jeg maattet sige Dem
denne Geheime Plan, som jeg dog veed er Dem bekiendt af
den sidste Beskrivelse over de nordiske Riger. Jeg venter hver
Post paa Svar fra den omtalte Præst m. v.
Udskrift: Herr General Adjutant og Major von Scheel.
Orig. i Generalstabens Arkiv.

XI b.
Høi ædle og velbaarne Hr Capitaine.

.... Hvad angaar den omskrevne Journal fra General De
vitz, da er samme ventelig falden i hans Søns Hr. Major Devitz
Lod, og da han er død, saa vil den nu egentlig søges hos
Obriste Køpern i Slesvig, han fik Majorens Bogsamling. 1 det
mindste kand formodes, at hos ham kunde faaes Efterrretning om,
hvor den kunde findes, ifald han ei selv er bleven Eyer derav.
Historien om Maaden, hvorpaa den russiske Keyser blev
bragt til at støde til den danske Krigshær, er, saavidt jeg efter
nogle og 30 Aars Forløb kand huske, denne.
Der blev merket, at Keyser Peter, der bestandig havde
sine vidtudseende egennyttige Hensigter, gik een Tidlang paa
Siden av den danske Hær uden ret for Alvor at giøre et med
den, Hans Hensigt var med koldt Blod at see paa, hvorledes
de Danske og Svenske kunde svække hinanden, paa det han
som den mægtigere kunde omsider foreskrive begge Love.
Da den danske Uær var slaget ved Gadebusk, opsøgte General
Devitz Kongen saa snart mueligt og forestillede ham, at
hans Sager ej stode paa een saa slet Fod, som han forestillede
sig. Sagerne skulle faa een gandske anden Vending, dersom
Kongen ville følge hans Raad, som var, at Kongen, dog kun
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'for et Skin, skulle tillægge ham skriftlig Befaling strax at for
føye sig til den russiske Leyr og paastaa, at den russiske Hær
inden bestemmet Tid skulle støde til den danske, og hvis det ikke
skede, da at opsøge Carl 12te for at giøre særskilt Fred.
Med denne Befaling søgte Devitz den russiske Key
ser og forlangede Samtale, men fik Avslag ved een av dé
keyserlige Generaler, ham Devitz svarede, at dette Avslag ville
blive hans Keyser dyrt. Saasnart dette Svar blev mældet, blev
han tilbagekaldet. Keyserens første Ord vare da : Nu kand I
indsøbe, som I have udbrokket, og hvad er det du vil giøre,
som jeg skal fortryde? hvorpaa Devitz skal have svaret: hans
Konges Paastand var, at den russiske Hær skulde føye sig til
den danske, og hvis samme ei skede, da at rejse 4il Kong Carl
for at giøre Fred da han var forvisset, at Kong Carl ville tilstaa ham Fordele endog over de, som kunde ventes ved den
fordelagtigste Krig, paa det han kunde anvende al sin
Styrke mod Russerne. Keyseren bevilgede derpaa strax For
slaget, forføyede sig inden den bestemmede Tid til den danske
Hær og drev siden felleds Sag med den, først ved Tønningen
og siden videre. Dette er al den Efterretning, jeg kand give
og jeg kand erindre av alt, jeg læsede som mældt for nogle og
30 Aar siden.
Jeg haver den Ære med al sand Høyagtelse at tegne mig
Høiædle og velbaarne
Middelfart Ao. 1782
Hr. Capitaine
Til
d. 6. Februar.
Deres ydmygste Tjener
Herr de Grüner
Bredal.
Capitaine i det Kongelige Artillerie Corps.
a
Kjøbenhavn.
Orig. i Generalstabens Arkiv.

XII.
Stormægtigste Allernaadigste
Arve Herre og Konge!

Hvad Fatalia vi her haver udstaaen siden mit seeniste
Allerunderdanigst indsendte, dat. Christiania d. 14 Martj, frem
sendes Allerunderdanigst ved Nærværende Expresse Capitain
Wessel, som vidre Muntlig Allerunderdanigst refererer voris
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pitoyable tilstand her. Som en gros alting feyler, drager ieg
dog almuelig omsorg, Subsistence for det første til Armeens
og Almuens forpflegning at til veye bringe.
Voris giorte postering ved Christiania haver Fienden nu i
8t0 Dage ey tør dristed sig at angribe, Mens jdelig vores
troupper ved March og Contra Marcher søgt at fatiguere, hvor
efter mand sig dog ey haver movered. Der Fienden haver fornummed, hånd ey i de Maader udj hans dessein kunde reus
sere, treckede hånd sig for trende dage siden af, i meening
vores Armee fra Byen at Coupere, Mens som General-Leutenant Lutzouv ald vigilance der ved brugte, Misløckede i saa
maader Tiendens dessein, saa hånd maatte tage en stor om
Vey, hen ad Moss og vidre omkring, hvor omtrent hånd endnu
vagerer, j meening, Mand skulde søge hannem med de faa
troupper, vi haver at følge. Mens som General Leutenanten
for got fant dend 18 Martij, Krigs Raad i Mit huus udj min
Overværelse at holde, fanles unanimiter forgot, sig med dend
heele Armee af Infanterie og Bønder at retirere saaleedis, at
een avantagieus Post kunde opsøges, een god postering som
forrige at udlede, dog efter min givne Meening saaleedis, det
alting paa dend maade blev indretted, at retiraden fra et sted
til et andet blev tagen, at dend sidste retirade skulde være at
maintinere Søekysten ved Laurvigen og Stavern, for ey at for
hindre dend Succurs, som vi nu i største Nød fra Eders Kongl.
Majts er ventende; skulde dend inden fiorten dage feile, er
intet vidre at forvente, end Synden Fields district er ganske
udj Fiendens Wold.
Allernaadigste herre og Konge, jeg maa Underdanigst be
klage mig, at paa mine Allerunderdanigste relationer, siden
Kongen af Sverrig til Ydsted var kommen, ingen reflection er
giort, der ieg dog j Januarij Maaned, og siden Post efter anden
Allerunderdanigst haver indberetted, at Fienden her een des
sein paa Norge hafde; Gud forlade dem, som derudj Aarsage
have vaaren, hvilcked vel siden finder sig; Mens jmedlertid
gaar alting over og over, og er hvercken hørsomhed heller
Lydighed af foresatte Øvrighed i Consideration, af Aarsage,
Almuen haver haft dend frihed, de deris Øvrighed fra dend
Nedrigste kunde angive og hos deris Kongl. Maj* Sort giøre,
hvorudj de hid indtil haver reussered, og nu desto werre
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Frugterne af sees, thi Bønderne ere nu saa obstinat, at de
hvercken agter Foged, Amtmand, Stifts Amtmand heller vice
Stadtholder, Mens hver efter sin Behag giør hvad de løster og
got finder, formedelst dend Myndighed, Øvrigheden er betagen,
som tilforn, til Eders Kongl. Majts Beste og Rigeds Defension,
ti enlig haver vaaren; Jeg finder det nu desto verre i gierningen,
thi som ieg i denne Miserie Rigeds tilstand finder, kand ieg
ey andet skiønne, end de Utidige Projecter, som een og Anden
kand have giort for at forandre dend forrige Maade af Rigeds
Vel funderede Skick og Form, findes nu at vere meged ska
delig og Landets deffension prejudiceerlig.
De faae folch, som til deffension Reignes, er ieg fuldkom
men om [persvadered, giør deris, Mens Officerer fattis, og
krænckes mit hierte i mit Lif, det ieg maa see, at saa
brave folch skal opofferes uden nogen ferme Modstand at
kand giøre, formedelst feil af Officerer; Jmedlertid skal til det
yderste ald modstand gjøres, om ey een Mand kunde komme
derfra.
Jdag haver Fienden begynt at lade sig ved Christiania paa
Bundisen see, saa Mand faar at afwarte, hvad deraf vill blive.
Jmedlertid er Fæstningen vel forseet med sit behøvende, baade
af Victualie og andet, og for andre at foregaa med god exempel haver ieg ladet en Snees støcker fæe og alt andet fæmond stort og smaat til Fæstningen fra Ladegaards Øen le
vered, som andre dislige haver efterfult, saa fæstningen i de
maader ey noged kand manquere; Vil Fienden sig der ved
Wove, troer ieg noch, de een god tørning med ham holder, j
hvor veli fæstningen ey er i dend deffension, dend burde at
være; hvem derudj er Aarsage, maa de forsvare, som det Allernaadigst er anbetroed.
Saa lenge nogen retirade for voris Armee findes, Wiger
ieg ey 3 å 4re Miile fra dem, for at giøre fornøden anstalt, og
kand ieg som før ey Borgerne over alt noch berømme for
deris Nikierhed til Eders Kongl. Majts tieniste, Mens Bøn
derne og Almuen kand ieg ey endnu nogen Berømmelse paa
legge, og alle de store ord, som paa Bøndernes bravure og
ferdighed i alting er debitered, finder ieg ganske Contraire,
Mens meere i Snach og rademontader end i gierningen. Jndlagde Bielager fremsendes allerunderdanigst, hvor af tiendens
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maade at handle sees. Jeg Udbeder i dybeste Underdanighed
een hastig Succurs, baade til Lands og Vands med Proviant,
Og hvis det icke uden ophold skeer, er Norges Rige i stor
fahre. Saa vit ieg formaar, skal indtil det sidste ald muelig
resistence giøres.
Det er forunderlig, at indtil denne dag er frosten saa
haard som i haardeste Vinter, saa alle florer ligger, Renden til
avantagie; Mand faar nu at afwarte Guds Villie j dise tilfælde.
Jeg lever j dybeste Underdanighed
Eders Kongl. Majts
»Aller Underdanigste troe
Bragnæs
pligtskyldigste tienner
dend 21 Martij
F. Kragh.«
1716.
Orig. i Geh. Ark. Indkomne Memorialer 1716.
sluttede egenhændigt.

Det i Anførselstegn inde

XIII.
Underdanigst rapporteris Fiendens disperate attaque paa
Friderickshalds Bye dennd 4 nestforløben, som effter Berettning er anlediget af 2de gevorbene Soldater, her fra diserterit dennd 30 Juny, da ieg paa Wiigsiden lod borttage 130ve
fiendtlige artillerie Hester, og saaledis Kongen af Sverrig med
tvende sine Generaler Delwig og Schommer samt fleere for
nødende officerer anførte 3000de Mand Jnfanterie sine beste
Troupper, tog sin første marsch fra Torpum ligesom vilde Conjungere sig med den Armee ved Borre, brøed strax over Bier
gerne og tog Lands wejen ad den postering ved Bergs Kirche,
hvor till stødte hvad derfra var ordinerit, og Jmidlertid besette
Højderne af aveneuerne her till Byen, paa det mine stedtze hol
dende Kundskaber der i Eignen iche schulle kunde komme till
mig, ej heller af den uden Byen haffte Postering blive averterit om findens anmarch.
Till ald forsigtighed udj en
fast aaben Bye har jeg ej alleene holdet Obristlt® Landsbergs
Battaillon udj Barraquen Borgerschantzen og den øfrige Besettning udj Byens nermeeste Huuse under Festningen, mens end og
instruerit Guarnisonen under Lifs Straf, ej nogen Nat at vere
af sine Klæder, paa det de kunde betidtz vere udj deris Fordeeh-
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linger till diffention mod Fienden, og dereffter ordentlig retirere
sig till Festningen under faveur af Obristel4 Landsbergs Beschiermelse, som og saaledis (Gud vere lovet) scheede, saa Fien
den ej veli schall kunde sige at have Surprimerit min udj Byen
under ObristeP Steen hafde Guarnison, thj da de udj Fest
ningen opkom, hafde ej nogen Mand, som dog alle med 30ve
scharpe schud var forsynet, et schud till overs; hvortill de blew for
brugt, udwiisser Fiendens Forliis, thj ved KirchePorten, hvor hånd
giorde sit Confuse anløeb med Kaarden i Haanden, har ieg seet
wirchelig over400de fiendtlige|Døde, og derforeeffter min pligt høje
lig maa berømme Deris Majts her i Guarnisonen havende Officerers
forsichtige Conduite og Lydighed, især Obristelieut. Steen og
Landsberg, som hver paa sin anordnede pladtz lod see deris
tapperhed og Erfarne Kiendelse af Krigen ved deris underhavendis anførelse, at Fiendens saa overveldige magt forme
delst en ganske ringe resistance ej kunde obtinere deris ønske.
Da Fienden Klochen 4 om Morgenen fuldkommen hafde
logerit sig i Byen, lod ieg den ankommende Guarnison strax
med fornøden amunition forsyne og udj Redang Verchet
uden for HovedFestningen, hvor Piquet og Vagten forhen stod,
sig postere, J henseende at modtage Fiendens dispositioner, da
ieg alleeniste denne side Byen hafde ham at beobachte. Jmidlertid søgte de deris fordehl med plynderie, og var ej andet
at formode, end saa fremt hånd derudj kunde maintinere sig, som
følgelig kunde schee, naar hånd videre trechet sin magt i Byen,
hvortill fuldkommen intention var, som deraf lettelig kand sluttes,
Fienden Klochen 7 Slet raabte, der var 200de Mand vilde nedlegge deris Gewehr og give sig fangen, hvilche fich till svar,
naar Fienden har trochen sig af Byen og fra Festningen, vill
ieg resolvere om deris modtagelse, imidlertid schulle de holde
sig frj for skud; Klokken 8te lod Fienden ved en Tambour
begiere, de døde paa begge sider maatte begravis; lod svare,
naar Fienden har trochet sig herfra, vilde ieg lade hans Døde
begrave. Endelig med en Tambour kom en Capt. med Begier,
vilde tale med Commendanten, som ogsaa fich det svar at re
tirere sig frj for skud, hvilchet altsammen ichun vor Fynter at forlenge tiden till den Mørche Nat, og da med større Comodite
angribe Festningen. Altsaa blev resolverit at sette Byen i Brand,
og derfore udj en Hast over 80 Bomber i Huusserne nedkast,
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men Fienden hafde allereede giort saadan Anstalt, at det var
umueligt at fuldføre denne dessein, fordj de alletider med flid
dempede Jlden hvor den var antent. Det Eeniste og Beste raad var
da at faa folch hemmelig udsendt med Beeg Crantzer at faa
her og der paa wisse Steder nedlagt, hvilchet og gich for sig,
og da Jlden viste sig, blev aldeelis ej forsømt den forige Bom
bardering, saavelsom en overmaade hefftig Canonade paa de
Huusser og Gader hvor Fienden holt sig schiult, allenist med
schraa og Cartescher paa Broen till Nordsiden, da Fienden
maatte søge sin retrait af Byen, saa de tvende her havende
Artillerie Officerer Capitain Reitzenstein ved Bombarderingen og
Lieutn. Gruner ved Canonaden haver fuldkommen ladet see
deris allerunderdanigste Nidkierhed og Capasite udj HansKongl.
Majtfl tieniste, mens beklageligt den Maleur, som paa det ner
meste hafde blewet mit lifs tabelsse, at en 12^7 Jern Støche af
Lauerwigs Werck og en 3 il af et andet Werck Sprang,
hvorover 1 Constabell blev død og tvende Qveste, hvilchet lettelig
kand sette en schreck i den gemeene Mand, helst ved andre
Festninger forhen ligeledes nyelig er tilgaaen, at de med frygt ved
det slags Støcher forretter deris tieniste. Endelig da hånd fornam, Deris Majts Artillerie iche vilde taale, hånd schulle Conservere Nordsiden sig till Giemme og nytte, satte han Brand derudj
og saaledis i Confusion i Byen indkom og med største alteration
igien udgick, effterladende sig sine tvende Generaler foruden
Obrister, Obristl., Maior, Capitainer og Soubaltaime mod 500de
Døde udj den gade ved Kirchen, hvor anløebet scheede (hvilche
alle udj tvende Grave er begravne), till Krigsfanger 179 Officerer
og Gemeene, deraf 130 er Bleserit, videre er bekiendt, Fienden
over 160 døde lod kaste i Elfven den tid hånd opholt sig i
Byen, hvilcken wej en temmelig deell effterfulte af Cartescherne,
da hånd Passerede Nord side Broen. Endelig findes paa tompterne af de* i Huusserne indlagde Bleserede en mengde opbrendte Kropper alt af Fiendens, saa effter Berettning her har
tabt flere end 1200de Døde og Qveste, den korte tid hånd her forlystet sig i Byen, og enda fich ichun lidet af sit rov og bytte
med sig. Derimod af Guarnisonen er Obristl. Steen paa tvende
steder farlig bleserit, Capitain Ovenberg Bleseret, Jtem 3 under
officerer, og 38 Gemeene. Død: 1 Capitain, 2 Lieut. og 81 Ge
meene samt fangene 50 Mand, hvilchet er hvad ieg udj en hast saa
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Kortelig Eders Excell. Underdanigst Rand rapportere, da ieg med
ald Soubmission lever Hoy- og Velbaarne Hojtbydende Hr. Geheimeraads
Vnderdanige og pligtschyldigste Serviteur
Friderichsten d. 8 July 1716.
Brun.
Orig, i Geb. Ark.

Indkomne Breve til Overkrigssekretairen 1716.

XIV.
Jhro hohen Excellence, hoch gebohrner
Aller gnädigster Herr.
Jch arme, frembde, hoch betrübte, dero hohen Excellence
aller unterthänigste Magd wirfft sich zu dero füße in allerdemuth und bittet doch ein gnädiges wort zu dero Königliche
Majestet zu reden, ümb die freiheit zu erhalten von der schwe
dischen gefangenschafft, nemlich mein Mann peter Rumohr,
welcher probst und prediger zu der gemeine Scheberg, beliegend zwischen Friderichstadt und Friederichshall, weilen ihm
die Schweden d. 18 Maij haben gefänglig weggeführet; sein
verbrechen ist nichts anders gewesen, als daß er dero vielen
brieffen nicht wollen publiciren, auch daß Register der Höffe
nicht wollen sagen, alleine bath für seine gemeine, da der
Graff Aschenberg, welcher ungefehr d. 27 Martij kam in unser
Pfahre und sein Haubt quatir hielte 11 tage auff unsern priester
hoff, solte 20 Rthr. in unsere Pfahre vonjeder hoff genommen
haben und heü und haber, Ließ er sich mit 7 a 8 Rth. ver
gnügen und alsowie man sagt, seines Königs von Schweden
befehl nicht soll nach gelebet haben; nun that mein Mann wie
ein Königlicher getreüer Nordischer unterthan, redet woll für
seine gemeine, und könte ja der schwedische Graff gethan und
gelaßen wie er gewolt*), weilen er so weit dieser gegend
mächtig; es wolten die Schweden auch, daß mein Mann
die Contribution solte für ihnen einsamlen über die gantze
probstei worunter Jde Pfahre, Friederichhall, onsön Pfahre,
Scheberg Pfahre, auch Thune Pfahre, Rade Pfahr, auch Wal
ler Pfahre, auch Waaler und ^Schwindall Pfahre, wie auch
ryche und hoß und lie, alles zu ihm, woüber er probst, und
wolten ihm zwingen alles ihnen zu anleitung zu geben, und,
wie er ihr vogd were, ein zu samlen; solches wolte er nicht,
*) Ordene wie er gewolt ere gjentagne 2 Gange.
Danske Samlinger.

Anden Raekke.

I.

in
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sondern Heber sein Leben laßen als den feinden befehl nach
leben; nun haben die Schweden Jhm seiter den 18 Maij biß
dato falagirt und führen ihm von einen ort zum andern, ist
auch bey den feinden angegeben von eine schwedischen Obrist
Wallenstiern bey ihren schwedischen König, daß mein Mann
seine gemeine annimirt den feinden abbruch zu thun; auch
soll ihr Graff Aschenberg nicht seine tour gethan haben, wie
ihm befohlen, den wen er für hero die Contribution der gantzen
probstei eingesamlet, solte er Mos mit seine reüterei bedeckt
haben und allen den schaden, die Schweden auff Moß gelitten,
geben sie den Graff Aschenberg schuld, und blibe alleine 11 tage
auff unser Priester Hoff und nahm niergens Contribution wie
auff Scheberig und nam so eylig sein reterade nach Schweden.
Nun wollen die Schweden absolument den Eylichen reterade
von ihm erfragen, da von ihm gar nicht bevust, führen ihm
doch von einem ort zum andern bloß crepiren, und haben zu
unsere general geschrieben, daß sie alle die auff Moß gefangene
bauren wollen loß haben mit und ohne gewehr, ehe mein
Mann loß kombt; ist es müglig, da erbitten sie solches von
Jhro Königliche Majestedt, daß getreüe Unterthannen nicht bey
den feinden vergehen; ümb die wunden Jesu, helffen sie doch
mir arme verlaßene mit 5 Kinder crepirend, welche al daß
unsrige auff Halden verbrant, so ich d. 9 Martij nicht des
Nachtes eylich mit mir krichte, ward von den Schweden uns
beraubet, alles getreide, viehe, ja alles resten verbrant, gott
erbarme es; bin also miserable mit meine kleine ins Elend von
2 an 3 Jahre und die 3 ältesten 13 Jahre, 11 und 9. Jesu, Sehe
zu mir, hette mir mein Mann von den Schweden befreüet;
will mit waßer und brod gerne die gantze weit durch wandeln
und vergnügt sein, die schwedische bauren sind doch meist
todt, unser gnädiger König könte ja woll die Bauren gehen
laßen und mein Mann gnade erzeigen; mein gebeth wird zu
gott durch die wolcken dringen und nicht ablaßen, ehe Jhr
hohen Excelllence von König aller König wird mit alle selbst
wehlenden hoch ergehen begnadiget und ihnen mit triomffe
wolle als ein rechter Sieges fürst victoire stets über unsere
feinde geben, damit dero unsterblicher Nahmme mag mehr
und mehr floriren und durch dero glückliche waffen unsere
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feinde unter dero fuße tretten, der ich in aller unterthänigkeit
versterbe, Jhro hohen Excellence Meine
hochgebohmen gnädigen herrns
allerunterthänige Magd
Maria Elisabeth Rumohrs, gewesen
Seiter meines 15 Jahres bey Jhr hohen gnaden C. A. Gülden
löwen Jhres Herrn Bruder Gemahl.
Scheberg.
d. 23 Dec.
1716.
erwarte durch deßen geringsten diener gnädige antwort zu
Friederichstadt.
Orig, i Geh. Arch.: Refererede Sager i Aug. 1719.

XV.
Wohlgeborhner Herr Geheime-Rath Baron Göertz. Deßelben beyde an mich erlaßene Depechen vom 14/s5 Sept, und
24 Sept.
---------- nebst denen dazu gehörigen P. S. sind für we5 Octob.
nig tagen von dem General Major Cronstedt und Obristen
Essen zu recht eingelieffert worden. Auß deren ersterer habe
der länge nach die schwürigkeiten ersehen, welche der Am
bassadeur Sparre in ansehen des von dem Geheimbten Rath
in Vorschlag gebrachten Gesuchs, die erhaltung der in Franck
Reich anitzo gangbahren Billets d’Etat betreffend, wieder die
mit demselben deswegen vorhero genommenen abrede gemachet. Jch kan erwehnten Ambassadeurs hierunter geführtes be
tragen umb so weniger guthheißen, alß mehr er, nach anleitung der im abgewichenem jahr auß Strahlsund an jhn wegen
aufnegotijrung einiger gelder auf die frantzösische Subsidien
ergangenen ordre, bierinnen vor dieses mahl alle Willfährig
keit hätte erzeigen sollen. Damit aber diesem werck der ge
hörige nachdruck möge gegeben, der Geheime Rath auch we
gen seiner in dieser angelegenheit an dem Ambassadeur Sparre
außgestellten Indemnisations Verschreibung aller künftigen Zu
sprach überhoben werden, habe bevfolgenden befehl an den
Ambassadeur außfertigen und die abschrifft deßelben zu des
Geheimbten Raths nahricht hiebey übersenden laßen; deme
dieses noch bey zu fügen nöthig finde, daß der Geheime Rath
19*
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nach geschehenen empfang oder auch umbsatz dieser Billets
d’Etat sorge tragen wird, damit des Land-Graffen zu Caßeli
Durch? die Deroselben zukommende Summa vor allen andern
möge zugestellet werden.
Des geheimen Raths bemühung wegen1) der 3 Krieges Schiffe
und des Baron Hoguers in diesem stücke angebothene und
über sich genommene fleißige nicht weniger alß vorsichtige
besorgung habe gar gerne vernommen; die von dem letzern
zu diesem ende vorgeschlagene Preliminaire bedingungen finde
von der beschaffenheit zu seyn, daß der geheime Rath dar
über mit jhn schliesen und dieses werck zu völliger richtigkeit bringen kan; dennoch würde Jch gerne sehen, wann der
Article wegen Zurück Sendung der Canons wo müglich in so
weit mögte limitiret werden, daß man nichtgehalten were, die
selben so fohrt nach Ankunfft dieser Schiffe in Gottembourg
wieder nach Franckreich zu schicken, sondern derselben so lange
zu bedienen, biß die dazu benöthigte Canons, ivelche nicht eher
als im Früh-Jahr von denen hiesigen Brüchen, allwo Sie ver
fertiget werden, nach Gottembourg gebracht werden, können dahselbsten ankommen werden, wiedrigen falß erwehnte Schiffe einige
Zeit in dem Hafen vielleicht unbrauchbahr werden liegen müszen;
wann aber obbesagte limitation nicht solte zu erhalten stehen,
musz solches diesen Kauff nicht stutzend machen. Die zu Ein
kauf1 dieser Schiffe erforderte Gelder werden wohl von denen
frantzösischen subsidien genommen werden müßen, welche die
Stadt Gothemburg nicht wird ersetzen können, nachdem Jch
dieselbe eximiret habe die vormahls auf dem tapit gewehsehne
3 Krieges Schiffe zu stellen. Wann auch die nun zu kauffende,
so bald selbige ausz denen in des Baron Hoguers Schreiben erwehnten Hafens auszlauffen werden, unter unser risico gehen
sollen, so erfordert wohl die nothwendigkeit darauf bedacht zu
seyn, ümb selbige alszdann gegen eine gewiße und nach be
schaffenheit der Zeiten zu bedingende proemie verassecuriren zu
laszen. Sonsten bin auch wohl zu frieden, daß außer einer er
klecklichen Anzahl Matrosen ein jedes von diesen 3 Schiffen mit
100 Mann Mariniers nach dem Vorschlag des von Hoguers be*) Hvad der i det Følgende er trykt med Kursiv, er skrevet med Chiffre.
Opløsningen er senere tilføjet.
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setzet werde, überlaße anbey auch dem geheimen Rath zu führung offtgedachter 3 Kriegs Schiffe tüchtige See-Officiers anzumehmen und selbige biß auff weitere confirmation anzunehmen,
mit gewöhnlichen Vollmachten zu versehen mit dem angehengten
versprechen, daß jhnen so wohl alß denen Gemeinen der ihnen
von dem Geheimen Raht ohne Zweiffel nach dem frantzösischen
fuesz zugelegten Sold und Unterhalt, sobald Sie in Meine Dienste
getreten, das gantze Jahr durch soll gereichet werden. Nechst
diesem würde es auch guth seyn, wann der geheime Rath
gnugsahme mittel auszßnden könte, ümb das Vierte von dem
Baron Hoguers ausz gebotteneSchiff zu kauffen, so ferne solches in
guthem Stande solte befunden werden.
Damit nun der Geheime Rath so viel beßer im stände
seyn möge, dieses und was 6onsten noch zu beforderung der
über sich genommenen angelegenheiten vorfallen kan ins
werck zu richten; Alß habe deßelben verlangen nach beygehende Generale Vollmacht demselben hiemit zu handen sen
den wollen, anbey auch die Verfügung gethan, daß niemanden
davon einige nachricht gegeben werden solte. Je ungerner
Jch gehöret, daß der Resident Stiernhöck wieder die so offt
jhm ertheilte ordres und noch neülich von dem Geheimen
Rath jhm an hand gegebene gründe wegen der Meinerseits
vom Keyßer verlangten vorgängigen Erklährung über den Braunschweigschen Gongress bedencken] getragen darauf weiter zu
dringen, weßhalber jhm auch seines vermeinten guthdünckens
halber einen Verweiß geben und zu außrichtung der bißhero
jhm zugekommenen befehle gebührend anweißen laßen; je an
genehmer ist Mir zu vernehmen gewehsen, daß der Geheime
Rath mit guthflnden des Königl. Raths Graffen Vellingks durch
den Regierungs Rath von Staden ein Memorial aufzusetzen
für nöthig gefunden, welches in nahmen der Brehmischen Re
gierung auf dem Reichs Convent zu Regenßpurg eingegeben
worden, umb die Ursachen des von Mir nicht beschickten
Braunschweigschen Congresses denen Reichs-Ständen gründ
lich vor äugen zu legen, anbey auch vorzukommen, damit Sie
sich nicht verleiten ließen die abthuung derjenigen Reichs
sachen, welche in das Nordische Krieges wehsen hineinlauffen,
dem Keyßer slechter dings anheimb zu geben, wie ich dann
auch dem Residenten Stiernhök aufgegeben seine Vorstellungen
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am Keyserl“ Hoff nach jetzterwehntem Memorial einzurichten.
Was das allgemeine Friedenswerck betrifft, so sind dem Ge
heimen Rath schon fürhn diejenigen passus bekant, welche zu
beforderung deßelben Meines orthes geschehen, derohalben es
anitzo auf des Keyßers und der Krohn FranckReich bearbeitung lediglich ankömbt die sache in gehörigem gange zu brin
gen, und werden Meine Ministri, so bald man wegen des orths
eine richtigkeit wird getroffen haben, dahselbsten sich ohnverzüglich einfinden. Unterdeßen, gleichwie Jch Mir vorhin nicht
habe entgegen seyn laßen denen von Zeit zu Zeit von einem
oder andern meinen Feinden geschehenen, Von ihnen selbst aber
nachmahls rückgängig gemachten particulier Friedens Vorschlägen
gehör zu geben] Alß bin auch anitzo nicht ungeneigt nach
Einrathen des frantzösischen Höffes mit dem Czaar bey gegen
wärtiger zivisclien Jhm und seinen Alliirten insonderheit dem
König in Dennemarck entstandenen Miszhelligkeiten einen sepa
raten Frieden einzugehen, worbey aber solchen mit Jhm vor
allen andern zu schlieszen nicht will gebunden seyn, daß Jch
auch nicht mit Dennemarck in separate Handlung treten könte,
wann diese Chron beszere conditions dann der Czaar in Vor
schlag bringen solte, über welche von diesen beyden Puis
sances ohne des andern Vorwiszen insz Mittel gebrachte Propo
sitions, wann der frantzösische Hoff sie von der beschaffenheit
wird gefunden haben, daß sie Mir zur hand gesandt werden
können, Jch alßdan Meine weitern gedancken besagtem Hoffe
vertraulich zu eröffnen keinen anstandt nehmen werde.
Sonsten finde diejenige antworth, welche der geheime
Rath dem Residenten Pettkum auf seine anfrage wegen Hin
derung der zwischen Franckreich und Engelland anitzo vorseyenden Alliance ertheilet, wohl gegründet zu seyn, zumahlen
da die dißseitige dargegen anzuwendende bemühung nur ver
geblich seyn würde.
Bey jetziger hiesigen anwehsenheit des Graffen von Der Natt
ist man mit allem fleiß dahin bedacht die nöthige fonds derge
stalt zu reguliren, damit die wegen des groszen Geld Negocii
hier erwartende abgeschickte, die von dem Geheimen Rath
jhren mit-Jnteressenten versprochene Sicherheit vollenkommen
dabey werden finden können. Den Contract, welchen der Ge
heime Rath wegen Unterhaltung der Correspondence und über-
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führung der Officierer nicht weniger alß gemeinen mit einem
Kaufman in Amsterdam geschloßen, approbire allerdings, wie
Jch dann auch die darüber verlangte Ratification außfertigen
und selbige hierneben anschließen laßen.
Wenn der Czaar einen derer von dem Geheimen Rath
crwehnten hafens in Holstein zum Winterlag seiner flotte auswehten solte, so erwarte zu folge des Geheimen Raths Ver
sprechen einen Abrisz von deszelben eigentlicher Beschaffenheit
und der daselbst liegende flotte stärke.
Die Sorgfalt, mit welcher der Geheime Rath sich angelegen
seyn laßet, die abreiße derer in Teütschland sich aufhaltenden
officierer und gemeine zu befördern, wie auch sonsten für
jhren unterhalt zu sorgen, gereichet Mir zu besonderm ge
fallen. Jch laße auch anitzo einen wiederhohlten befehl an
den Vice-Corporal Ehrenschiöldh abgehen, daß Er von denen
in hånden gehabten geldern dem Geheimen Rath die Rech
nung ohnverzüglich einsenden und den Rest demselben ablieflern soll.
Schließlichen habe ungerne vernommen, daß von des Ge
heimen Raths schreiben an den Agenten Fock ein so übler
gebrauch gemachet worden, und je mehr Jch des Geheimen
Raths hierunter bezeügten wohlmeinten Eyffer zu rühmen ursach habe, je mehr werde veranlaßet mit gedachtem Agentens
in diesem stücke an den tag gegebenen Unvorsichtigkeit übel
zu frieden zu seyn. Wormit übrigens stets verbleibe deßelben
wohl affectionirter
Lund d. 23. Octob.
1716.
Carolus, (egenhændig Underskrift)
Doublett.
An den Geheimen Rath Baron Göertz antwohrt schreiben.
Orig, i Geh. Alk.

Udenrigsm. 87.

Intercipirte Schwedische Briefe Vol. II.

XVI.
Carl med Guds Nåde etc.

Wår ynnest etc. uthur Eder til holsteniske Geheime Rådet
Baron Göertz aflåtne skrifwelse af d. 8 Aug., hwaraf J en af-
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skrifft Eder underdånige beråttelse af d. 28 Aug. bijfogat,
hafwe wij i nåder OB foredraga låtit, hurusom J Eder fordristat
att efftersåttja kundgidrandet af wåre til Eder afgångne uthlåtelser dfwer det kayserl® hofwetz anmodan til 06 om Braunschweigske Congressens beskickning; Men som wij finne mycket
obetåncksamt ock oforswarligen wara af Eder giordt, det J forsumma att fullborda, hwad Eder anbefalt år, i formodan att
uthwårcka for Eder andra befallningar; altså warder Eder
hårmed alfwarln ansagdt att effterlefwa det som beordrat år,
med åthwarning att uphora med sådant egenwilligt forhållande,
ock bore J Edre uthlåtelser moot dhe kayserl® Ministrerne wijd
alla tilfållen hådaneffter stålla lijkmåtigt dhe ordres, J en gång
undfådt, dock utan att åstunda af dem i det måhl swar, hwarcken skriffteln ellr muntela. Hwarmed wij befalle Eder etc.
Lund d. 27. Octobr. 1716.
Carolus.
z
zZ

/
I. Lillienstedt.

til Residenten Stiernehöök.
Geh. Ark.

Udenrigsm. 87. Intercipirte Schwedische Briefe Vol II.

XVII.
Hannover dend 12 Novembr.
Viceadmiral Thorenschiold har veret her i desse dage og
blev meget vel imodtagen, saavel af Kongen som det gandske
Hof, hand spiste i Løverdags hos Baron og Præsident Görtz,
og var der tillige med mange andre Herrer og Cavaillerer til
Bors; da Maaltid var skeet, kom og effter Sædvane en stor
forsamling til Baron Görtz, iblandt andre varre Printzen af
Cassel og mange Dammer, Mr Hadone, Envoye fra Engeland
tilCassen(l) og Oberste Stahl var der oc; Envoyen spurte Stahl,
om hand kiendte admiral Thordenschiold, Stahl svarede ia, og
at hand havde seet ham paa Assemblee i Hamborg. Admi
ralen sagde, at hand erindret sig ikke at have seet Stahl der,
hvor paa dend De[s]cours blev endt. Siden spurte Admiralen
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Stahl, om hånd havde hørt tale om en Slange, som skulde
være Cronet med 9 hoveder, hvilchen visse Personer lod som
de ville vise en Curieus Libhaber, og paa dend maade vilde
bedrage ham Penge fra, saa at en af hans Sødskende Børn
saaledes var bleven fixiret og tabt 25000 Rdr., og hånd undret,
at Magistraten i Hamborg kunde lide saadane Filurer i Byen,
som med 100 Slags prygel burde jages af Landet. Denne
Descurs var muelig kommen paa Bane, fordi wisse Philurer
her vare greben og arresteret, og mand søger endnu Continuerlig effter fleere for at straffe dem alle effter sin fortieneste. Stahl suarede, at dend Historie om en Slange med 7
hoveder var ham bekient, og dend eiede hånd nu self, men af
philouterie vedste hånd indtet at sige, og hånd saag gierne,
at Mr Tordenschiold vilde Explicere sig, om hånd meente Ham
eller til hvem hånd Eigentlig sigtet med denne tale. Thordenschiold svarede, Hånd kunde tage hans ord op, i Hvad meening
hånd vilde, derpaa sagde'Stahl, at det var en Schurch, som
talte saadanne ord, Men her var ikke sted at snakke meere om
dend Sag, men hånd kunde kuns gaae udenfor. Thordenschiold
giorde sig strax ferdig at følge; OberstLieut. Munnichhausen og
dend unge Oegnnhausen, som havde hørt Disputen, gick ud med
og bad dem begge, at de til en anden tid vilde opsette deres
trætte, derpaa gick de over Præsidentens Gaard, men da di
var ved porten for at gaa bort, sagde Stahl til desse tvende
Messieurs, at Thordenschiol talte som en gemeen Matros eller
saadan een. Thordenschiold svarede, at hånd var en Jeanfutel,
Hvorpaa Stahl vilde slaget Ham med sin Stock, men Thorden
schiold vigede for Slaget oc flck det icke, men, som nogle vil
sige, sprang hånd Stahl ind paa Livet, som da alt havde trucket
sin kaarde af gehenget, dog med Skeden paa, Uafvidendes,
tog han Kaarden af Haanden og kaste den ned paa Jorden og
gaf ham mange Hug af Stahls Egen Stock, saa hans ansigt
derved blef meget ilde tilredt. Endelig lagde folck sig imellem,
at de blef skildt ad. Stahl fordret Thordenschiold ud til Duel,
men hånd svarede, at hånd vilde reise til Berlin, og hånd
kunde kuns reise effter Ham, men han vilde ikke giøre et
Triet for at søge Stahl, og io meere Stahl fordret ham, io
meere var Thordenschiold derimod, sigendes, at om hånd enskiønt udnevnet et vist sted, hvor de skulde Øgte sammen,
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vilde hånd dog ei møde ham, og Tracterte ham som en, der
var (J-værdig til, at Thordenschiold skulde giøre sig vred paa
ham. Samme afften kom Thordenschiold til Hove og spiste
dagen dereffter med Kongen, som befalede Oberstlieutenant
Qvernkam (?) at skulde gaae baade til Thordenschiold og Stahl
og sige dem paa Kongens veigne, at det giorde ham ont, at
de var kommen i Dispute samen, men ønsket gierne, At deres
querelle ikke gick videre, eller at de I det mindste ikke fanget
nogen handel an mellem sig i hans Rige, Hvilchet de og lovede
begge toe. Imidlertid lod Stahl Thordenschiold atter udfordre
til Duel, og at hånd skulde møde Ham i det Hildesheimische,
og som Tordenskiold i Høieste Grad fortrød paa, at Stahl
saaledes vilde Tausere ham, accorderet hånd Endelige Hans
Pegiering. Idag tilig er Hand da reist til Camppladzen, effter
at hånd havde før sluttet, de skulde bruge Kaarden. OberstLieut.
Munnichausen var Thordenschiolds Secundant, og Kongen af
Sverigs Generaladjutant Silter var Stahls, som er her med Grev
Taube. Da de nu kom paa pladzen, sagde Thordenschiold til
Stahl, at det giorde Ham ont, at det var kommet til dend Extrimitet, og at hånd ikke meente ham, da de havde trette
samen, derpaa gaf de sig til at fægte, Thordenschiold løfftet
Kaarden høit for at annimere den anden til at pharere lige
saa høit, at hånd ved den ledighed kunde komme ham under
Klingen og greben ham med Hænderne, men Stahl gav ham
et stød igiennem lungen og livet, hvor ved hånd falt til Jorden,
dog reiste hånd sig strax op igien, men idet samme øyeblick
falt død ned, til alles Sorg, som kiente Ham og faar høre, at
saadan en braf saa U-lykkelig havde endt sine Dage. Jeg har
holt det for min Skyldighed at Communicere dem dette, at de
kunde igien berette Hans May* Kongen af Danmarck det samme,
som uden tvifl vil fortryde, at hånd paa saadan maade skulde
miste en braf officerer. Jeg forsickrer dem, at det ikke mindre
vil smerte Kongen af Engeland , naar hånd spørger den onde
tiende, Thi den korte tid Kongen af Engeland var her, bragte
H. Thordenschiold det saa vit, at hånd blef meget agtet af
ham. Secundanteme og andre, som var nerværende, da U-lykken
skeede, lod liget føre bort i det hannoversche, som var dem
vanskeligt nock, saasom de Hillesheimeske Bønder i Haabetahl
løb til oc vilde bemechtiget sig det døde Legeme, derfor blef
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liget sat i Nermeste Landzbye, og Baron Bernsdorph kom med
ordre, at liget skulde føres til Hannover paa en lig vogen,
effter Hvilken en anden med sort overtrocken vogn skulde følge,
hvor dend danske Secretair med nogle andre skulde kiøre udi.
Stahl siuntes at være forbaustet over denne U-løkke oc sagde Høit,
at hånd havde heller ønsket sig self død paa stedet; hånd gaf
sig strax paa flugt, dog ved mand endnu ikke, hvorhen band
retereret sig, og det giorde Hannem ont, at de, som fra Be
gyndelsen havde hørt deres trætte, ikke fremdeeles hindrede all
U-lempe. Oberste Schulte de Harnebourg, som i afftes har
talt med Stahl, sagde, at hånd var meget bedrøvet over det,
som passerte hos Præsidenten.
Geh. Ark. Danske Kongers Historie Nr. 364 b.
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Rt Fransk Bidrag til Danmarks llistorie 1644.
Meddelt af Cand. mag. F. Krarup.

Med Understøttelse af Ministeriet for Kirke* og Undervis
ningsvæsenet og af Konsistorium faldt det ved Geheimearchivaren, Conferentsraad Wegeners velvillige Imødekommen i min
heldige Lod i Sommeren 1871 at kunne gjøre et lille Ophold
ved Archiverne i Brüssel og i Haag. Den mest forekommende
Hjælpsomhed fra de vedkommende Embedsmænds Side og et
udholdende Arbeide fra min egen, skaffede mig et i Forhold
til den knappe Tid rigt Udbytte af udfyldende Bidrag til den
Danske Historie.
Hvor gjeme jeg end ved udførligere Meddelelser af disse
søgte at afbetale noget paa den Taknemmelighedsgjæld, hvori
jeg staaer til det Offentlige for denne lærerige og fornøielige
Reise, ligger det dog i Sagens Natur, at selve disse raae
Materiale-Brudstykker kun i ringe Grad interessere Andre end
selve Samleren.
Naar jeg alligevel har troet at burde efterkomme en Op
fordring til at meddele det efterfølgende Excerpt, ligger dette
i Materialets ligesom mere bearbeidede Tilstand og i den In
teresse, som netop dette Stof for Tiden synes at have for
Dyrkere af Fædrelandets Historie.
Det kunde synes en forholdsvis let Sag ved Hukommelsens
Hjælp at have givet det her Meddelte en mere tiltrækkende
Form, der tillige kunde have gjengivet Fortællingen en Deel af
Originalens uroligt-livlige Elegance. Men Frygt for, at en
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upaalidelig Hukommelse og tilfældige Indtryk skulde lægge falske
Farver ind i Billedet, har bestemt mig til kun at meddele selve
Uddraget i dets desværre altfor ufuldkomne Skikkelse.
Den benyttede Kilde er Haandskriftet Nr. 17885 i Biblio
thèque de Bourgogne i Brüssel (Catalogue de Bibi. Royale des
dues de Bourgogne I. Brux. 1842 S. 358), indkjøbt 1799 i
Paris af en bekjendt Belgisk Samler van Hulthem og betegnet
som »d’Avaux: Voyages en Hollande, Allemagne et Danemark.«
Om Forfatteren her skulde være rigtigt navngivet, turde
dog være tvivlsomt. Men han har i Skildringen af sine Hæn
delser og Indtryk saa vel charakteriseret sig selv, at man synes
at see for sine Øine hans livlige, velopdragne og velbegavede,
men ogsaa lidt selvtilfredse og noget lapsede Personlighed, der
frisk og frit fortæller, hvad han selv har seet og oplevet. Der
imod bekymrer han sig lidet om det, der vel var selve Reisens
Formaal, men som maa have ligget ganske udenfor hans Omraade, de diplomatiske Forhandlinger nemlig, der førtes 1644—
45 mellem Danmark og Sverig under Fransk Mægling og Grev
de la Thuilleries Forsæde.
Som Medlem af dennes talrige Følge gjorde altsaa For
fatteren Reisen gjennem Holland og Tydskland til Danmark og
Sverig, men vendte før Gesandten hjem igjen til Frankrig,
hvor Dronningen havde tilstaaet ham et Abbedi. Paa Reisen
skjønnes han at have gjort flittige Optegnelser; men først se
nere engang, medens Carl Gustav var Konge i Sverig, har han
udarbeidet dem i den Skikkelse, hvori de nu foreligge.
I denne udgjøre de et ret anseligt Foliobind og behandle
foruden den førnævnte Reise tillige en senere til Mûnster og
Osnabrück. Men selv i den første Deel af Arbeidet er det, der
angaaer Danmark, visseligt den mindste Deel, om det end er
det Eneste, hvortil der her i dette Uddrag er taget Hensyn.

Kong Christian IV er endnu — skjøndt en Mand paa de
65 Aar — stærk og kraftig paa Legeme og Sjæl, — han er
sparsom og lever ikke som en Konge, men som en simpel
Fyrste, — han er videbegjærlig og dyrker Mathematiken. Han
holder ikke af at ligge stille, men er bestandigt paaFarten fra
Slot til Slot ad sine private Veie, der ere indgrøftede og til-
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dels beplantede, men lukkede for Andre og afspærrede paa alle
de Steder, hvor de skære Landeveiene.
Han har mest holdt sig til Spanien, Polen og Rusland
samt til de Tydske Fyrster navnlig Sachsen, Brandenborg og
Brunsvig, endeligt ogsaa til England efter Jacob VI’s Thronbestigelse.
Med Holland har han bestandige Vanskeligheder dels paa
Grund af Sundtolden, hans bedste Indtægt, — mindst 800,000
Rdl. om Aaret, — dels paa Grund af hans gode Forstaaelse
med Spanien.
En anden Indtægt er Udførselen af Øxne, der 1639 skal
have beløbet sig til 40,000 Oxer og Køer.
Nu er Forholdet til England saa godt, at han aabent er
klærer sig mod Parlamentet.
Venskabet med Polen og Rusland skyldes alene fælles Ja
lousi mod Sverig.
Venskabet med de Tydsko Fyrster har sin Grund i hans
Lyst til at bemægtige sig et eller andet Stykke, — saaledes
som han allerede har faaet Erkebispedømmet Bremen — og i
hans Uvillie mod Hansestæderne, som han hele sit Liv igjennem
har søgt at ødelægge. De ere nemlig altid i Forbund med
Hollænderne og i god Forstaaelse med Sverig.
1626 indlod han sig paa Krig med Keiseren tilsyneladende
for at beskytte Tydsklands Frihed og for at gjenindsætte det
Pfalziske Huus, men i Virkeligheden kun for sin egen Fordels
Skyld og for at faae Magt over Hanstestæderne i den Nedersachsiske Kreds og navnlig af Skinsyge mod Sverig.
Da nemlig England og Holland forhandlede samtidigt
med Danmark og Sverig om Alliance, underrettede man ham
om, at Sverig vilde slaae til, hvis han ikke kom det i Forkjøbet.
Men som Begyndelsen var overilet, saaledes var ogsaa Udgangen
uheldig. Kun for at faae frie Hænder mod Hertugen af Mantua lod Keiseren ham slippe med Freden i Lübek , som han
sluttede med Forbigaaelse af alle sine Allierede, hvorved Her
tugerne af Meklenborg blev styrtede i Fordærvelse.
Da begyndte Kongen af Sverig sin Krig, og da Wallenstein frygtede for ikke at kunne hævde sit nye Hertugdømme,
vilde han sætte sig i god Forstaaelse med Christian d. 4de og
skaffede ham derfor Glückstad-Tolden for 4 Aar (i det mindste
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100,000 Rdl. om Aaret.) Siden fik Kongen ogsaa Bremen for
Sønnen Frederik, ligesom baade Keiseren og Spanien begun
stigede Kongen paa enhver mulig Maade.
For 4 Aar siden sendte han et Gesandtskab til Spanien,
hvor der afsluttedes en Traktat, der indeholder mere, end den
siger.
Grunden til Skinsygen mellem Danmark og Sverig er
Naboskabet — nu saa meget ubehageligere, som Sverig vil
gjøre sig til Herre over Pommern og de Meklenborgske Havne,
hvorved Danmark vilde miste sin Overvægt til Søes og blive
endnu mere udsat for et Overfald fra Sverig, end det alle
rede er.
Det er derfor klog Politik af Kongen at vælge det Keiser
lige Parti.

Nu følge Christian den fjerdes og Carl den niendes Ud
fordringsbreve. Hertugen af Holsten og de øvrige Nordtydske
Fyrster skildres, hvorpaa Reisebeskrivelsen fortsætter:
Vi blev i Hamborg til den 10de Juni paa Grund af nogle
Holstenske Bønder, kaldte »Schnapans,« d. v. s. ødelagte
Bønder, der med deres Bøsser gjorde Veiene usikkre baade
for Ven og for Fjende. Deres Antal blev opgivet forskjelligt
fra 400 til 2000. Under en Bedækning af 80 Soldater og 12
Ryttere forlod Gesandtskabet Hamborg og fik paa Veien ud
trykkelig Tilladelse af Snaphanerne til at passere. D. 13. kom
man til Rendsborg, hvor den Svenske Besætning var ude for at
opsøge circa 600 Snaphaner, der gjorde dem et Punkt stridigt
paa den anden Side af den Sø, hvori Fæstningen ligger. Her
fra naaedes allerede om Aftenen Gottorp, og den 18. forlod
man Flensborg.
I Haderslev fik man Efterretning om, at Christian den
fjerde havde kæmpet med de Geers Flaade, og at Natten havde
skilt de Kæmpende ad efter en omtrent lige Kamp (»un combåt
quasi égal«). Imidlertid var dog alle de Geers Skibe vendte
tilbage til Havnen Flie i Holland.
I Kolding, der passeredes 2de Gange, havde de Danske
sat sig fast, dengang Svenskerne først kom der, med 7000 Mand
(Soldater og Bønder); men de opgav Pladsen og trak sig hen
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til en Leir, hvor Torstenson tog de fleste af dem til Fange.
For 2 Maaneder siden havde Danskerne gjort Landgang om
Natten, vare dragne gjennem Skoven, havde overrasket Byen
og taget næsten alle de svenske Soldater derinde. Oberst
Plettenberg, Kommandanten, blev skudt, da han forlod Slottet,
der kun forsvaredes af 8 Mand; men de Danske turde ikke
blive, og nu ligger der en Svensk Besætning paa 400 Mand.
Om Søndagen (d. 26. Juni) seilede man endeligt fra Ha
derslev til Assens. Den 1ste Juli passeredes Antvorskov (Epitaphierne fra Roeskilde og Ringsted meddeles), og den 4de Juli
om Aftenen naaedes Kjøbenhavn.
Den 5te fik de Audients, hvor Kantsleren svarede paa
Kongens Vegne. Kort derefter begav Kongen sig til Frede
riksborg for at forrette sin Andagt, kom den næste Aften til
bage og indskibede sig. Hans Flaade bestod her af 35 Krigs
skibe og nogle smaae; men ialt har han 60 Skibe, hvoraf 12
ved Skagen, 2 ved Middelfart o. s. v.
Den 8de havde Gesandten Audients hos Prindsen. Prindsessen var tilstede og alle hendes Damer, opstillede som Or
gelpiber efter deres Høide og alle i samme Farve. Hverken
hun selv eller de andre udmærkede sig ved Skjønhed.
Den 10de besøgtes Vicekongen (Corfits Ulfeld), hvor man
saae fem Døttre af Kongen, alle meget velskabte, især »Frau
Christine«. En flamsk Adelsmand d’Aranda forsikkrede, at Elfeldt allerede havde faaet Tilsagn fra Wien om, at Gallas skulde
komme med 19000 Mand til Holsten for at indeslutte Torsten
son. Allerede den 27. Mai havde Gallas og Hasfeldt forladt
Prag og stod nu med 22000 Mand 15 Miil fra Hamborg.
Den Ilte besøgte man den berømte Hollandske Maler C.
v. Mander, hvorved man ledsagedes af d’Aranda.
Den 12te besaa man Kongens Bygninger. I Rosenborg
var kun »Frau Wibek«.
Den 13de besøgtes Kantsleren Chr. Thomassen. Samme
Dag ankom Admiralen med sit Skib, der var beskadiget paa
mange Steder og medførte Liget af C. Ulfeldts Broder og des
uden 100 andre Døde og Saarede fra Kampen sidste Mandag
ved Fehmeren.
I dette Slag havde Kongen 40 Skibe under sig. Han lod
sin Admiral aabne Slaget, og denne udholdt i over en Time
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Kampen med 16 Svenskere. Da optog »Sophie« (Captn. Fresmont) den tilligemed Kongen, og Svenskerne skulle have trukket
sig tilbage. Admiralen blev kastet til Jorden tilligemed Marsken
Ulfeldt og dennes Broder, som døde deraf. Kongen blev saaret
ved Øret, men reiste sig op og fortsatte Kampen indtil Natten.
Da antoges et Svensk Skib at staae paa Grund og tvende andre
at være ødelagte.
Ifølge nye Efterretninger skulde Kampen være fornyet den
næste Dag.
Den 16de forlod Gesandtskabet Kjøbenhavn og drog gjennem deilige Egne til Helsingør, hvorfra man saae Hveen med
Brahes berømte Uraniburgum. Der blev sagt, at del stod ubeboet
paa Grund af Krigen, og at Svenskerne havde bortført derfra
alle den berømte Mands Instrumenter.
Af dennes Værker havde Forfatteren kjøbt mange i Kjøben
havn, ligesom ban ogsaa der havde gjort Bekjendtskab med 01.
Worm, der nyligt havde udgivet en Bog om sine berømte Antiqviteter, og med den store Astronom og Mathematiker Longomontanus, der forærede ham en lille Bog om Cirkelens Kva
dratur, og som antages at gaae i Barndom (»il radotte«). Og
saa Corf. Ulfeldt har et meget smukt Kabinet, han fører en
særdeles behagelig Konversation, bar studeret i Italien under
Cremonin og er uden Tvivl den dygtigste Mand i hele Landet,
ligesom han ogsaa nyder Kongens Gunst og Tillid.
Det var et stolt Syn at see den Hollandske Flaade passere
Sundet, 400 Handelsskibe stærk med en Eskorte af 32 Krigs
skibe. Men dengang Flaaden forlod Amsterdam, bestod den endog
8—900 Skibe, men en Deel af dem var gaaet til Norge og en
anden Deel til Göteborg. Dertil havde man fulgt nogle af de
Hollandske Gesandter, der skulde mægle Fred, medens de
andre allerede den foregaaende Dag havde sendt Bud til Kjø
benhavn fra Helsingør for at spørge Ulfeldt om Stedet til at
forhandle. Ogsaa til de la Thuillerie sendte de Bud for at hilse
paa ham, men et Besøg blev der dog intet af.
1 Helsingborg er der kun et gammelt Taarn, der holdes
besat af Svenskerne. Et Par Miil fra Landskrona traf man
General Horn, hvis Hær stod 4 Miil fra Malmø, nu kun 8—
9000 Mand stærk, men ved Udrykningen fra Sverig i Januar
Maaned 11 — 12000 Mand. Landskrona var bleven overgivet
Danske Samlinger.

Anden Række.

1.

20
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efter et Forsvar paa kun 12 Dage. Malmø holdtes indesluttet
fra Landsiden. Dens Besætning var 3000 Soldater foruden
Borgerne. Den 18. drog man videre og kom den 19. til La
holm paa en 0 i Aaen, paany befæstet af Christian den fjerde,
men indtaget af Svenskerne efter fire Dages Modstand, fordi
der foruden Indbyggerne var 1000 Mand paa den lille Plads.
Den 20de passeredes Grændsen, og man kom ind i Smaaland.
Den 15de August om Aftenen kom General Wrangel til Stok
holm med Flaaden. Han fortalte, hvorledes de havde kæmpet
Mandagen den 11. Juli og seiret.
Derefter havde Flaaderne en Tid observeret hinanden,
indtil Kongen trak sig tilbage til Kjøbenhavn, hvor de Hol
landske Gesandter da vare ankomne og ikke vilde have Audients
hos Prindsen. Svenskerne havde trukket sig tilbage til Christianspris, hvor Kongen siden landsatte 1500 Mand med nogle
Kanoner. Ved et Skud af disse var Admiral Flemming om
kommet, netop som han vadskede sine Hænder. — Imidlertid
var Torstenson kommet til med 1000 Ryttere og havde dræbt
eller fanget hele Styrken paa 30 Mand nær, ligesom han havde
raadet Flaaden at gaae til Stokholm for at faae nye Ordrer og
Provisioner. De havde mistet Skibet »Papegøien«, hvis Ka
noner og Tovværk dog var reddet, ligesom de ogsaa havde
været nødt til at sænke to andre store Skibe. Selv havde
Torstenson trukket sig tilbage til Rendsborg og Slesvig for at
oppebie Gallas.

Den 18de kommer Forfatteren paa Hjemveien i Selskab
med Gesandten, der skulde til Kongen af Danmark, igjen til
Norkøping, hvor de fik at vide, at de Geers Flaade under Ad
miral Teis var stukket i Søen. Den bestod af 23 store Krigs
skibe, langt stærkere udrustede end de forrige, som strax
flygtede.
Paa Kysten af Jylland havde Flaaden taget 2 danske Skibe
paa 20 og 12 Stykker samt 2 Munitionsskibe, som Alt var ført
til Gøteborg.
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Den 23. erfaredes i Jonkoping, at Admiral Teis havde pas
seret Sundet og havde naaet Landskrona efter ogsaa under
stærk Skydning at være gaaet forbi Prammene ved Kjøbenhavn.
Kongen var da kommen ud med 9 Skibe og havde tilbudt
Kamp, men Fjenden havde ikke taget derimod.

Den 1ste September passeredes Sundet og naaedes Kjø
benhavn. 1 Kjøbenhavn var der imidlertid forhandlet flittigt
med de Hollandske Gesandter, der efter Teis's Gjennemgang
dog vare advarede om ikke at lade deres Folk gaae ud, da
Befolkningens Forbitrelse var stor.
De første Dage kunde der ikke faaes Audients paa Grund
af de store Krigstilberedelser. Krigsfolk blev indskibet til
Malmø, hvor Prindsen selv vilde gaae hen. Meningen var at
4ÇLeD 10000 Mand og maaske forene sig med Hannibal
Sehested, der kom fra Jføfgfh— 22 Skibe var i Søen.
Den 25. havdes Audients. Kongen sagde selv
lienske Ord efter Kanstler Reventlows Tydske Tale. Han havde
3 Plastre i Ansigtet, da han i Søslaget havde faaet 5 Saar
»d’un esclat de rorilion d’un canon, auquel ce prince mettant
lui même le feu, le boulet d’un des canons Svedois s’etant
cassé contre.« Af de to Stykker havde den ene dræbt Hof
marsken og den anden saaret............... (Prikker i Texten), der var
hos Kongen, som selv blev kastet til Jorden. Han havde den
gang i lang Tid været ladt i Stikken af sine Egne og befandt sig
ene imellem 13 fjendtlige Skibe; men endog da han var saaret,
skal han have opfordret Alle til at gjøre deres Pligt mod Kro
nen, selv om han skulde døe.
Løverdagen den 10de Klokken 6 om Morgenen blev Ad
miral Galt halshugget, — en hædret og kundskabsrig Mand
(»de qualité et fort scauant«), men meget gammel, over 60 Aar.
T. Brahe havde fordum opfordret ham til at passe vel paa sit
Hoved paa sine gamle Dage. Om Onsdagen var han bleven
domfældt af Rigsraadet, hvor kun Prindsen var tilstede, da
Kongen ikke vilde deltage i Dommen, eftersom han selv an
klagede ham for ikke at have lystret Ordre til med sine 11
Skibe at angribe (»assagier«) den tilbagevendende Svenske Flaade.
Efter Domfældelsen kastede han sig for Kongens Fødder, idet
20*
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han sagde, at han ikke gjorde dette for at frelse et bedaget
Liv, men for at undskylde sig i Anledning af to forskjellige
Ordrer, som han sagde sig at have faaet. Men Kongen kaldte
ham en gammel Nar (»vieux fou«) og ønskede aldrig at have
seet ham for sine Øine, hvorefter han endnu domfældte to
Skibskapteiner. Viceadmiralen blev henrettet ligeoverfor Slottet
i Daggry. Forfatteren var selv tilstede og saae, at Kongen
nogle Gange kom hen til Vinduet »en peignoir« (i Pudderkappe?)
med Kammen i Haanden. — Galt døde med stor Ligegyldighed.
— Kort efter erfaredes, at Gallas var rykket ind i Holsten, havde
forenet sig med Grev Pentz og Erkebispen af Bremen og havde
taget Kvarter i Neumunster, medens Torstenson havde sit i
Slesvig. Men denne var da gaaet forbi hiin til et Kvarter
ved Wismar efter at have efterladt Besætninger i Aalborg, Ribe,
Gallas fulgte ham i Afstand.
Haderslev og Christianspris.
Samtidige Efterretninger, gunstige for Frankrig i Kampen med
Keiseren, bevægede Christian-dttrijerde til at antage den
Franske Mægling.
Den Ilte reiste Forfatteren tilligemed en anden af Følget
deres egen Vei hjem til Frankrig over Falster. Paa Veien til
Fehmeren fra Rødby (»Roby«) passeredes Valpladsen for Sø
kampen, og her fik man at vide, at Natten havde skilt Flaaderne fra hinanden, og Svenskerne vare da gaaede til Kiel,
medens Kongen forblev ved Fehmeren og derfra i 8 Dage
havde søgt Fjenden.

1 Lübek erfaredes angaaende Gallas’s Bedrifter, at Torsten
son ved Efterretningen om hans Ankomst havde samlet sin
Styrke ved Slesvig, hvor Hertugen havde bedt ham til Gjæst,
men havde maattet nøies med hans Kone, som han behandlede
med den meest udmærkede Agtelse og vilde placere for Bord
enden. Medens nu Gallas morede sig i Kiel, marscherede Tor
stenson til Rendsborg, tog Besætningen der med sig og fik
Forspringet for Gallas, der i 6 Timer ventede ham ved Neu
münster. Han marscherede stadigt i Slagorden, og Gallas maatte
bestræbe sig for før ham at naae Overgangen (»le passage«) ved
Oldeslohe. Men Torstenson kom først, da han benyttede Tiden,
imedens Gallas sov, eller lod som om han gjorde det, idet han
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forsikkrede, at Torstenson ikke kunde undslippe ham. Først
da denne var paa den anden Side af Strømmen, affyrede de
100—200 Kanonskud paa hinanden, medens Torstenson gjorde
Alt istand til sin Overgang over Trave, hvorfra han gik til sit
Kvarter ved Wismar, medens Gallas gik henimod Lauenborg.
Paa Veien til Hamborg mødtes en Deel Svenske Poster
hørende til de 3000 Mand, som Helmuth Wrangel havde samlet
i Holsten, og hvormed han havde slaaet en 600 Danske ved
Pinneberg, hvor han havde taget sit Kvarter.
1 Hamborg den 22. erfaredes, at Torstenson stod 2 Miil
fra Brunsvig og at Pentz havde nægtet Gallas et Tilsagn om,
at Kongen ikke vilde slutte Fred uden deri at medoptage Kei
seren og Spanien.

" Småstykker.
4.

Hans Grams Testament.
Meddelt af C hr. Bruun efter en Afskrift af Werlauff.

Et Par Exempler, som jeg har belevet, foruden mange
andre, som ieg desuden veed, udaf Folk, de hafde foresat dennem at efterlade deres sidste Villie og Dispositum skriftlig,
men ere af Døden overilede, førend at komme dermed til Ende,
have lært mig at Jeg ei skal differere saadant Forsæt til Syg
doms Tider, udi hvilke det er bedre at have Tankerne1) frie til
andre Ting; Hvorfore jeg nu paa denne Dag, da jeg ved Guds
Naade ingen Svaghed finder, har taget mig fore, at sætte til
Papir det, som hos mig har været fra mange Aar fuldkommeligen og ved beraad Hu besluttet, i Henseende til mit Stervboe
og Efterladenskab, og som ieg vil og vedkommende allertienligst ombedes, at dermed maae efter min Død foretages og i
Værk sættes.
1. Hvis det skulde hende sig, at jeg af Livet blev bort
kaldet, førend mine samtlige Regnskaber til Universitetet vare
j Werlauffs Afskrift staar: Ting.
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klargiorte og aflagte, da maae Rektor og Professores in Con
sistorio dertil beskikke hvem dennem godt synes, samme at
bringe i Reede og Rigtighed, udaf forefindende Papirer og Be
viser, som jeg meener at skulde findes rigtige og paa sine visse
Steder tilrede. Og skal den, som saadan Umage paatager, have
for sin Umage en Discrétion efter Rectoris og Professorum
Kiendelse.
2. Alt hvad af skrevne Sager, der maatte være efter mig,
være sig med min egen eller med andres Hænder skrevet,
beder ieg, at maae udaf fornuftige Folk, som dertil beskikkes,
nøye giennemsees til den Ende, at hvadsomhelst deriblant findes
at være af gamle Documenter og Breve copieret, det lægges
for sig selv, og fra andre nye Ting afskilles. Og skal da saadant altsammen, være sig inden- eller uden-landske Sager ved
kommende, ringe eller meget magtpaaliggende, sankes tilsammmen, bindes udi Pakker og forsegles, og derpaa med deres
kongl. Maiest. allernaadigste Tilladelse, indleveres i det GeheimeArchiv og ingenlunde tilhøre nogen anden, end hans Kongl.
Maiestæt. Hvortil er følgende Aarsag. Den nu i Gud høistsalige min fordum allernaadigste Herre Kong Christian VI af
Høilovligst Ihukommelse haver udi Aaret 1731 allernaadigst
ladet sig behage et allerunderdanigst Forslag, som jeg den Tid
giordte, om at afskrive alle de gamle Documenter, som jeg
enten in Archivis Regiis, eller andensteds fandt og antreSede,
for deraf at sammensanke og siden paa Tryk udgive et Corpus
Diplomaticum Daniæ & Norvegiæ Ecclesiasticum & politicum.
Efter hvilken allernaad. Tilladelse jeg da haver, dels med min
egen Haand, dels ved andre Skrivere, med store Penges Om
kostninger, af den Løn, Hans Maiestæt mig som Archivario og
Bibliothecario havde tillagt, faaet en stor Mængde saavel af
Archivets Documenter, som af andres scil. SI. Arnæ Magnæi
og fleeres her og derfra laante Samlinger, afcopierede. Og
saasom jeg vel neppe skal dermed kunde komme til Ende i
mit Lives Tid, saa finder ieg saa fornødent som billigt, at
hverken saadan min Umage og store Omkostning skal være
spilt og forgiæves, ej heller at disse Ting bør komme i parti
culière Hænder og splittes ad, men høre deres Kongl. Maytt.
til og henlegges i Arkivet (hvortil ieg mener der kan findes
Rum i den øverste Etage paa Gulvet, eller oven paa endel af
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Skabene) paa det om Deres Kongl. Mayst. skulde engang vilde
resolvere et saadant Corpus diplomaticum, som af mig projecteret var, at lade udkomme, da denne min Samling dertil,
saavidt som den strækker og tienlig eragtes, at kunde bruges.
Hvortil jeg haaber, at ligesaa beqvemme Folk, som ieg, kunde
i sin Tid findes, især om Jacob Langebek dertil blev antaget.
3. Mit Bibliothek og samtlige trykte Bøger, saavelsom og
de skrevne, skulde alle sælges og giøres i Penge. Skulde ieg
ikke være blevén færdig med Catalogo derover (som ieg vel
har foresat mig engang at begynde med, men veed ikke om
det kommer dertil), da vilde ieg ønske at Jacob Langebek, hvis
han mig overlever, og kan faae Tid dertil, maatte dertil bruges,
og at dermed maatte hastes efter al Mulighed, for dets Vitløftigheds Skyld. Og kan han med dette Arbeide, nemlig at
giøre Catatogum, og corrigere den fra Trykken vel fortiene
Femhundrede Rigsdaler, som ieg og vil at ham skal gives, naar
han Arbeidet har fuldført. - Men hvis han ei dertil kan have
Tid, eHer vil sig det paatage, da vil ieg at andre noksom be
qvemme dertil maae tages, en eller tvende, og at Summa 500
Rdlr. derpaa maa anvendes, eftersom sagt er, Trykkerlønnen
undtagen. Ordenen i Catalogo behøves ikke meget at raffinere
paa, ja slet ingen Classium divisiones, subdivisiones eller Tituli Classium at specificeres; men ikkuns Bøgernes Navne og
Titeler, cum impressionis locis & annis; ligesom in Catalogo
Daneschioldiano, først alle Folianter, at begynde paa det bi
belske ; og siden forfølge det hele Bibliothek igiennem, ligesom
Bøgerne findes staaende, dernæst alle Qvarter etc. etc. etc.
4. Naar min bortskyldige Gieid, hvilken vil findes temmelig
vidtløftig, baade til Publicum og private F’olk, af mit Efterladen
skabs Beløb er udredet og betalt, da vil jeg, at det over
blivende skal deles i 2 lige Parter. Hvoraf den ene halve Del
skal tilhøre mine Arvinger, nemlig mine Brødre og mine Søstre,
og deres Børn efter dem, hvilke ellers skulde arve mig efter
Loven. Og som ieg efter Kongl. Maytts Lov haver Magt til at
disponere over min halve Boe i Behag, saa vil ieg dermed have
forhandlet saaledes: Min Tiener og Tienestepige skulde have
hver deres Løn og Kostpenge til farende Dag, it. Penge hver
til en Klædning, og end desforuden Tieneren i Penge 100 Rdlr.
Cour. og Pigen 50 Rdlr. Cour. Jacob Langebech skal have
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200 Rdlr. i Croner og siden ingen noget videre. Men alt hvad
da bliver tilovers af denne min Boes anden halve Deel, det
skal tilhøre min salig Kiærestes Børn og Arvinger, mine Stivbørn, som ere Peter Nicolaj Holst, som var forhen Kapellan
til Trinitatis Kirke, ihvor han findes, Johan Høpfner Holst, nu
Capitain i Norge, omtrent Friedrichshald, Student Otto Hansen
Holst og Sr. Johan Mohrs ældste Datter her i Staden, hvis
Moder var min SI. Stivdatter, at deeles mellem dem efter Loven.
Dette er saaledes mit ganske Testament og sidste Villie paa
denne Tid, [som,] naar intet andet efter mig findes, skald gieide,
Gud maae kalde mig seent eller tidlig herefter; og vil jeg da
samme til mine høystærede Herrer Colleger, Rectorem Magnificum og Professores have paa det venligste og kierligste an
befalet, og til deres gode Forsorg og Execution recommanderet, iøvrige takkende dennem hierteligen for al kierlig Omgang
og Taalmodighed med mine Skrøbeligheder. Kiøbenhavn, den
17 Decbr. 1746.
- — '
Hans Gram
(L. S.)
Forefundet i Stervboen efter SI. Hr. EtatsRaad Hans Gram,
Ao. 1748 d. 20. Febr.
J. C. Kali.
Bagpaa den sidste Side stod tegnet disse Ord:
Mit eget Testament, som, efterdi det udi noget viger fra Loven,
behøver vel ikke nogen kongelig Konfirmation.
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Uddrag af Breve fra Maleren Vilheln Bendz.
Meddelte ved Etatsraad Raffenberg.

Iblandt mine Papirer befinder sig en Brevpakke, der kom
i mit Eie ved min ældste Søsters Død og indeholder de Breve,
som hendes Forlovede Maleren Vilhelm Bendz tilskrev hende,
imedens han i Aaret 1831 — 1832 foretog den Reise i Udlandet,
som endte med hans pludselige Død i Vicenza den 14de
Novbr. 1832.
Disse Breve have naturligviis i det Hele den Characteer,
som betinges ved fortrolig Meddelelse mellem Forlovede, men
indeholde dog derhos ikke Lidet af en derfra afvigende Be
skaffenhed, deels Fortælling om hvad han iagttog paa Reisen,
som f. Ex. hvor han beskriver, hvorledes den danske Konge
endnu i Aaret 1831 blev modtaget i Hamburg, eller hvor han
omtaler Kunstnerlivet i München paa den Tid m. m., men
fremfor Alt spredte Yttringer og Bemærkninger, hvoraf der
fremgaaer et Billede af ham selv og hans Kunstner-Standpunct
og Liv. Det er navnlig dette Sidste, som jeg har troet det af
Interesse at bevare ved Meddelelsen af nedenstaaende Uddrag
af Brevene, medens det Øvrige kun følger med, fordi ialfald
Adskilligt af det mere eller mindre vedkommer Hovedsagen
eller mulig dog ellers kan have sin Interesse i al Fald i en
Fremtid. Brevene selv, som ikke ere egnede til at komme i
andre Hænder, maae tilintetgjøres.
Biographien har allerede beskjeftiget sig med Bendz. Der
findes saaledes en Notice i den Retning om ham i P. L. Möl-
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lers æsthetiske Aarbog Gæa for 1846. Denne Notice forekom
mer mig i det Hele at være vellykket, men det bliver des
uagtet dog vel altid en ønskelig Ting, ved Siden af det Billede,
som en Anden saaledes kan give efter sin Maade at see og
opfatte paa samt efter sin Villie og Evne til at gjengive, at
have det Billede af Manden, som kan fremgaae af hans egne
fortrolige og uforbeholdne Meddelelser i en Række Breve, som
de foreliggende, i hvilke han mindst af Alt tænkte paa at præ
sentere sig for et Eftermæle ved Biographiens Hjælp eller til
den Plads han engang maa faae i et dansk Kunstnerlexicon.
H. C. Andersen skrev om Bendz, ved Efterretningen om
hans tidlige Død, at han livsglad og begeistret for sin skjønne
Kunst blev ramt af Døden i det Øieblik, da Landet viste sig
for hans Øine og Vingen voxte. Dette er i Sandhed og Kort
hed Historien om denne meget lovende Kunstner, hvis Liv
endte med hans 28de Aar.
Bendz forlod Danmark eller rettere begyndte sin Reise til
Udlandet den 18de Juni 1831. — Afskeden, Mangel paa Vane
til at færdes imellem Fremmede, Følelsen af en vis Forladthed
iblandt dem, vel ogsaa lidt Vanskelighed med Sproget gjorde
ham i Førstningen forstemt og han var, som han skriver, ikke
»nogen munter Reisekammerat, navnlig i de første Dage, i
hvilke »vi gned paa Veien fra Odense til Altona«, men dog
skulde jeg, hvor lidet oplagt jeg end følte mig, komme til at
bringe Munterhed. Imellem Slesvig og Rendsborg holdt vi ved
en Kro. Jeg var faldet i Søvn og var* midt i en Drøm om
Dig, da Kudsken gav sig til at kiøre igien. Da jeg nu, endnu
isøvne, mærker, at Vognen bevæger sig, saa reiser jeg mig op,
tager Karlen om Livet, griber efter Tømmerne og raaber »Nei
Marie, det gaaer ikke an, Du maa ikke kiøre«. Karlen raaber
paa sin Side »was Teufel, sind Sie toli«, jeg vaagner og der
var almindelig Munterhed.«
I Pinneberg traf han allerede Hamburgere, som vare reiste
dertil, for at møde Kongen. Man hørte ikke tale om Andet
end om Kongen og rundt om i Byen havde man travlt med at
smykke Husene med Grønt ligesom der var opreist en stor og
flere mindre Æreporte.
»I Altona forsøgte jeg paa at adsprede mig ved at gaae
lidt omkring, men trættedes og kiededes ved den Tummel og
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Spectakel, der var j Byen fordi Kongen skulde komme. Det
var mig ordentlig ubehageligt, at see alle disse glade Mennesker.«
Af Brevet iøvrigt synes at fremgaae, at han endnu ikke havde
lagt nogen bestemt Plan forsin Reise, thi han skriver: »førend
jeg forlader Hamburg skal Du faae et Brev endnu fra mig,
hvori jeg siger Dig min Bestemmelse, hvorhen jeg reiser her
fra, om jeg f. Ex. bestemmer mig til Berlin.«
Paa Giæstgivergaarden i Altona traf han en ung Mand,
som han skriver, at han tiltalte, da han hørte at han var fra
Kiel. Han var Student og da han kiendte Billedhugger Jahn
og Malerne Blunck, Goos og Westphael var der heri Tilknytningspuncter og de bleve enige om, at gaae sammen til Ham
burg. Her hørte de hos en Conditor, at Kongen kom i det
store Operahuus, og nu hedder det: »der maatte vi hen og
vare saa heldige at faae Billeter. Huset var propfuldt. Kongen
havde af 3 Stykker, som man havde forelagt ham til at vælge
imellem, valgt den »hvide Dame« og det blev i mine Tanker
givet fortræffelig. Kongen blev modtaget med et Klap, hvis
Mage jeg aldrig har hørt før. Du kan nok tænke Dig, at det
maa lyde ordenlig, naar saamange Mennesker klappe og raabe
i en saa stor Bygning. De havde nær aldrig holdt op igien,
thi Damerne klappede med og naar de først begynde saa veed
Du nok —. Midt for Theatret var der i første Etage indrettet
en Loge for Kongen; den var beklædt med Fløil, som var
kastet over 2de forgyldte Pile og øverst var anbragt en stor
forgyldt Krone. Midt i Logen saaes fra Parterret en Kurv med
Blomster, men hvorpaa den stod kunde jeg ikke see. Da Styk
ket var forbi og Kongen vilde begive sig bort fik han igien et
ligedan levende Hurra og Klap og nu kan Du troe, at der blev
en Trængsel,” for at komme ud og see ham, naar han steg
tilvogns. I Gangene gave de ham atter et Hurra. Trængselen
var frygtelig, Damerne skrege. Paa Gaden var det dog næsten
værst og der kom vist mange til Skade. Endelig kiørte Vog
nen. Vi gik fra Theatret til Altona i tætte Menneskemasser,
den hele Vei var der opstillet Begkrandse, enkelte Steder illu
mineret, og i Altona samtlige Gader, hvorigiennem Kongen
kiørte.«
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Han beskriver en Ligbegængelse i Hamburg paa den Tid:
»Liget blev baaret paa Skuldrene af 8 Ligbærere og i Følget
vare alle iførte lange sorte Fløielskapper med Broderi paa og
om Halsen havde de store hvide Kraver, der saae ud som
Pibekraver eller rettere som Eders pibede Fraiser, men Strim
lerne vare vist over 1 Qvarteer brede; paa Hovedet havde de
hvad der saae ud som en graa opbukket Allongeparyk; Hatten
bare de i Haanden.«
»Om Aftenen skulde den hanseatiske Væbning mønstre.
Det maatte vi see. Det Hele var i mine Tanker slet og jeg
troer at Odense Borgervæbning vilde kunne maale sig med
dem. Der var iøvrigt alle Vaabenarter, Fodfolk, Hestfolk og
Artilleri. Uniformen var mørkeblaa med carmoisinrøde Kanter
og Krave samt Epauletter, Staben dog med lyseblaa Krave og
Beenklæder samt trekantet Hat og Guld Cantilleepauletter.«

»Hamburg behager mig«, skriver han, »der er Liv og Mun
terhed overalt, men fremfor Alt den Frihed og Lighed som
hersker her, den har jeg ikke havt noget Begreb om før, man
kan giøre næsten lige hvad man vil.«
Den 29de Juni forlod han Hamburg for at reise til Berlin.
Paa Veien traf han Øhlenschlåger i Nauen. »Professoren lod
meget venskabelig og bad mig hilse Thorvaldsen naar jeg kom
til Rom.«
I Museet i Berlin, som han ikke sætter høit, behagede
ham især lo og Jupiter af Correggio, et Mandsportrait af
Caravaggio, Maria med Christus af Annibale Caracci, Johan
nes af Carlo Dolce og Angelica Kauffmanns Portrait, malet af
hende selv.
»Udenfor Museet«, skriver han, »er der i disse Dage blevet
opstillet en Mærkværdighed, nemlig en umaadelig stor Kumme
eller Skaal, som er gat paa en Fod, hvorved den faaer Udseende
af en Vase. Den er 10 Alen i Diameter, udhugget af een
Steen, blank poleret og tager sig herlig ud.«
Han besøgte Academiets Tegneskoler og saae Elevernes
Tegninger, om hvilke han bemærker, »at med dem kunne
Eleverne i Kbhvn. nok maale sig.
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Antiksalen er meget større, men ikke saa smuk som Sa
len paa Charlottenborg, men Samlingen af Antiker er bedre
end vor.
Udstillingslocalet er langt bedre end vort.«
I de forskiellige Ateliers, som han fik Adgang til, Schadow
Wachs, Tieck, Rauch, fandt han kun hos Rauch, hvis Dronning
Louise han erklærer for at være det smukkeste moderne Bil
ledhuggerarbejde han har seet, noget af Betydenhed, nemlig
en Døbefont og et Basrelief »de 4 Evangelister, af hvilke især
Johannes var deilig giort samt en Marmorstatue af en lille Dreng.«
»Kongen vilde jeg gierne have seet, men det lykkedes
ikke, hvorved jeg maa bemærke, at det er vanskeligt, fordi
Kongen kun sielden viser sig, undtagen af og til i Theatret
ved Balleten, da han, som der sagdes, skal være en særdeles
Ven af schone Waden.«
»Berlin er en i det Hele taget noget kiedelig By. Der
hersker en stiv militarisk Tone overalt, hvilket vel bliver meget
naturligt, da jo næsten alle Mennesker ere Militare uden Stands
forskel, men kiedeligt, som sagt; Alt er Soldat. Disse Solda
ter see iøvrigt smukke nok ud, men de ere saa opstrammede
og stive, at dersom de tabte Geværet eller et eller andet, saa
troer jeg ikke, at det var dem muligt at tage det op uden
Hjælp.«
Den 20de Juli forlod han Berlin og begav sig til Dresden.
Ved Synet af Bierge, som paa denne Reise frembød sig for
ham første Gang, skriver han: »jeg, for hvem Naturen altid har
været saameget, følte mig paa en for mig næsten uforstaaelig
Maade overvældet og takkede Gud for hvert Indtryk af det frie
og friske Liv, som staaer for mig.«
I Dresden var Kunstudstillingen aabnet, »men den er«,
skriver han, »som Professor Dahl sagde mig, maadelig. Der er
687 Nr. Det er ofte forekommet mig, at man optog Stykker
paa vore Udstilinger, som ikke burde optages, men skulde Alt
det tages bort her, som ikke burde være der, saa vilde jeg
forbinde mig til at opstille Resten paa et Staffeli havde jeg
nær sagt. Eckersbergs Søstykke, som Dahl vandt i Kunst
foreningen, og en Søstorm af ham selv burde ikke befundet
sig i det Selskab. Større Ærgrelse giver imidlertid næsten de
Raisonnementer om det Udstillede, som man faaer at høre.
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Om et Billede, der forestillede Josephs Salg og som var fuldt
af Fortegninger og med en Colorit, som om det Hele var
varieret med forskiellige Slags Rødsteen, yttrede saagar 2 Ma
lere, at det var vel ikke Naturen, men de gamle Mestere, der
vare opfattede og imiterede og dette blev sagt for ramme Alvor.
Af Goos, som bar været ved vort Academi, var der flere
Malerier, men noget daarligt Gods; han er tabt for Kunsten.
Af Westphael, som ligeledes har været i Kbhvn., var der et
meget svagt Arbeide, en sovende Røver, i hvilket Gompositionen
endda var passabel, men det skortede i Udførelsen. Formeentlig ved et Uheld var der fløiet Duun i Farven inden den blev
tør. »Den Ting« det er noget Nyt vilde Thomsen sige. En
af Dahis Elever har fortalt mig, at Dahl, hvilket Tydskerne ikke
tage ham vel op, ikke holder sig tilbage fra at dadle det løse
Arbeide og ligefrem siger dem, at de skulde studere ved Academiet i Kiøbenhavn.«

»Jeg spiste til Middag hos Dahl, hos hvem jeg har fundet
den venligste Modtagelse. Idag fandt jeg ham munter og fornøiet. I det sidste Halvaar siden hans Kones Død bar han
ikke malet, men har nu taget fat igien. Dahl har skiæmmet
sig og meget tabt sitHumeur. Han bad os ikke tage det for
trydelig op, om han skulde vise sig lidt vanskelig. Megen
Modgang har han ogsaa havt, han mistede ifior 2 Børn, hans
lille Dreng mistede det ene Øie og derpaa døde hans Kone.«
I Dresden befandt Bendz sig vel; hans noget nedslaaede
Stemning tabte sig og hans gamle Livlighed giorde sig giældende. Med Magister Velschow og en ung Normand Lammers
giorde han en Fodtour i det sachsiske Schweitz. Sin Fortæl
ling derom indleder han paa følgende Maade: »Vi lavede os
nu til, Magisteren og Lammers med sort Spidskiole, men see
nu mig: med Ankelsko, Uldsokker, Nankins Beenklæder, sort
Blousevæst og Staubmantel. Paa Hovedet en Drapcouleur Kaskiet med lang Skygge, i Haanden min Frederiksborgerstok.
Pibe og Tobakspung i det ene Knaphul, Barten under Næsen,
tilbørligt Skiæg paa Hagen. Kan Du see mig?«
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»Ved Afskeden fra Dahl forærede han mig et lille Billede
til Erindring om sig, et Prospect taget fra hans Vindue. I
Forgrunden Elben med nogle Flodskibe, og Linkisches Bad paa
den anden Side af Floden. I Baggrunden lave Bierge. Luften
er i Særdeleshed smuk derpaa.«
Til Nürnberg ankom Bendz d. 20te Aug. Denne By inter
esserede ham overordentlig. Han skriver, at han tegnede det
femkantede Taarn og havde det godt, men maatte finde sig i
at opgive sit Navn for Benævnelsen Pintz eller, som man note
rede ham paa Politikamret, Pins.
München naaede han d. 14de Sepb. 1831. »Her fik jeg«,
skriver han, »den Bolig, som Sonne havde haft i 3 Aar hos en
Enke, 2 Værelser med Meubler, 4 Speile, Keiseren og Kejser
inden af Østerrig paa Væggen, Levkøier og Hortensier i fuld
Flor udenfor Vinduerne, alt for 6 Gylden maanedlig. Hvad
kan man forlange mere. Boligen er frn Thale Nr. 520 zwei
Treppen hoch, ikke langt fra Isarthor. Jeg opsøgte strax Mor
genstern, som jeg endelig traf i Fincks Kneipen udenfor Carlsthor, hvor Malerne søge. Af ham er jeg blevet introduceret i
Malersamfundet og fik Plads ved det hellige Bord, hvor ikke
andre end Malere tør sætte sig.
2 Dage efter begav jeg mig med Morgenstern paa en Fod
tour paa 14 Dage i Biergene ned imod Inspruck, hver iført sin
tykke strikkede uldne Tyrolertrøie.
Jeg kan ikke sige Dig, hvor jeg er glad ved at være i Mün
chen. Jeg føler mig ligesom jeg var hiemme her. Byen be
hager mig overordentlig godt og her lever jeg ret iblandt Kunst
nere og er nu introduceret som Medlem af Kunstforeningen,
hvor jeg har seet navnlig et godt Maleri af Kimer, som fore
stiller en hiemkommen Soldat, der har været med i Julidagene
og fortæller en Hob Bønder, hvorledes det gik til.«
I Anledning af at Blomstermaler Jensen, da han reiste
udenlands, havde taget nogle af sine bedste tidligere Billeder
med for at vise hvad han duede til, og at noget Lignende ved
et Brev var blevet tilraadet Bendz skriver han: »det Urimelige
deri indsees let; for det Første vilde vist Ingen af dem, som
jeg har malet, tillade, at jeg reiste Verden rundt med deres
Portraiter. Jeg holder f. Ex. Bechs og Holtens Portraiter for
mine bedste, hvorledes skulde jeg transportere dem? i en sær-
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skilt Fragtvogn ligesom de, der kiøre omkring med udenlandske
Dyr? Jensen reiste kun til Paris og kunde sende sit Menageri
iforveien, men, om det ogsaa lod sig giøre for mig, saa vilde
jeg det dog ikke. Hensigten med min Reise er ikke at for
tiene Penge. Det er en Plage, som jeg idetmindste i disse
Aar vil være fri for. Det har bestandig været mit Ønske, at
jeg dog engang kunde komme saavidt, at jeg ikke behøvede at
arbeide for det Kram, men kunde male, hvad jeg havde Lyst
til og som tiltalede mig. Nu har jeg endelig naaet den Tid og
nu vil jeg benytte den. Jeg er nu Medlem af Kunstforeningen
og kan altsaa udstille hvad jeg faaer færdigt og har Lyst til.
I Begyndelsen af næste Maaned kommer der maaskee allerede
et Par smaae Stykker. Det ene er et lille Portrait af en Land
skabsmaler fra Bøhmen ved. Navn Krumpigl. Han har bedt
mig om at male det, imod at han gav mig et lille Landskab.
Det blev færdigt igaar og idag har han givet mig et meget net
lille Maleri, som i Særdeleshed er smukt componeret. Han har
et meget interessant og smukt Ansigt. Melankolsk er han i
høi Grad, hvilket ogsaa udtrykker sig i hans Ansigt og i hans
Arbeider; et Par store Knebelsbarter bidrage til at give ham et
trist Udseende. Dette er det første Portrait jeg har malet, som
har havt Knebelsbarter. Det andet er et Portrait af Morgen
stern, hvorfor jeg ogsaa faaer et lille Landskab, hvortil jeg glæ
der mig umaadelig, da det bestemt bliver udmærket. Jeg har
anlagt det for omtrent 14 Dage siden og maler det nu snart.
Et stort Maleri (Fincks Kneipen) har jeg i denne Tid be
gyndt paa og saa travlt med. Du kan troe, det koster Kniffe,
som Morgenstern siger,* man løber S’gu ikke let til at sætte et
saadant Stykke paa Lærredet. Jeg har nu ingen Ro førend jeg
kommer saavidt med det, men saa skal det ogsaa gaae stry
gende og dog naaer jeg vist ikke at faae det færdigt førend i
Marts Maaned. Kan jeg bare faae det anlagt til Nytaar, saa
vil jeg være glad, thi saa har jeg det værste Pust overstaaet.
Du kan troe, at jeg har travlt med at smøre paa, men saa veed
Du, at jeg er i allerbedst Humeur. Jo mere jeg har at be
stille desto lystigere er jeg. Havde jeg Dig blot her. Ja disse
Ord tager jeg af Dit sidste Brev, i hvilket Du udtaler dem m.
H. t. mig. For det Første maae vi lade det blive derved; men,
ikke sandt, det havde været bedre om jeg var bleven Landsby-
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præst, thi saa kunde Du altid have mig hos Dig. Den længste
Adskillelse var til Annexet, men, hvor tungt, mine Sogne ligge
længere fra hverandre.
Jeg gaaer nu stærkt paa med Italiensken, man lærer en
Fandens Hoben Talemaader og Ordsprog udenad. Hør nu et
Ord, som er Vand paa min Mølle — é meglio un buon amico
que cento parenti — og skulde man ikke efter Klangen troe at
Signore Guglielmo Benzo pittore danese in Roma, som Du en
gang kommer til at skrive, var en Helvedes Karl.
Du skriver, at Du gierne vilde have et Par Ord om, hvor
ledes det gaaer mig med Levemaaden hernede. Aal jeg lever
saa temmelig paa Dansk om Aftenen, med Smørrebrød og fordetmeste et Par Gange om Ugen Kartofler, som dyppes i usal
tet Smør, hvorfor vi selv maae salte det, medens Folkene her
komme Peber derpaa. Om Middagen spiser Billedhugger Chri
stensen hos mig og vi leve S’gu godt kan Du troe. Madamen
overrasker os næsten hver Dag med saakaldet Mehlspeise til
3die Ret. Af Sonne har hun lært at lave Risengrød, som vi
faae 2 Gange om Ugen. Førstegang gav hun os Kraaseragout
og derpaa Risengrøden; senere er Ordenen bleven omvendt.
Jeg har lært hende at lave Æblegrød, men Sauce, det gaaer
ikke, det maae vi renoncere paa, den Ting kan hun ikke faae
i Hovedet. Hvad siger Du ellers om Sillerisuppe med Olie i;
jeg forsikkrer, at det smager meget godt. Jeg har ogsaa lært
Madamen at lave Peberrod, men det kostede Kniffe kan Du
troe, da jeg Selv egentlig ikke vidste Besked. Jeg har nok
hørt tale om, at der kommer Suppe paa Peberroden; det sagde
jeg altsaa, at hun skulde gjøre, men ni fik vi noget umaadelig
tykt noget, som smagte af Ingenting. Det var altsaa langt fra
Meningen mærkede jeg nok. Jeg bad hende derfor næste Gang
at gjøre den tyndere, men det smagte som Tungen ud af Vin
duet. Jeg speculerede nu paa hvad Fanden kan da det Kram
feile; endelig tænkte jeg, der maa vist noget Sukker og Salt i
og ganske rigtig, saa kom det sig, men blev dog neppe meer
end passabelt. Forleden spiste vi kogte Frølaar, der smage
som Kyllingesteg. Saa herlig leve vi og Prisen er billig, saa
Du kan troe Christen Pottemager er glad ved at kunne spise
saagodt for 12 Kreutzer.«
»Idag til Middag«, skriver han i et senere Brev, »har jeg havt
Danske Samlinger.

Anden Række.

I.
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Klipfiskegilde hos mig. Giæsterne vare Morgenstern, Magiste
ren (Velschow) C. Hansen og Christensen. I Sonnes Tid har
her ofte været Klipfiskegilder.
Vinteren er nu meget streng, men jeg glæder mig til Foraaret, naar Randselen skal paa Ryggen. Det er nu næsten afgiort, at Kimer og jeg giøre Touren sammen, hvilket jeg er uhyre
glad for. Han og Morgenstern ere de flinkeste af alle de unge
Kunstnere her. Han er en munter flink Fyr, som Naturen og
Kunsten glæde umaadelig og som kan finde sig tilrette uden at
blive gnaven, en stor Ting især paa en Fodreise. Smuk er han
og en stor Strik. Pigebørnene kunde ligesaagodt lide ham som
hans smukke Arbeider. Fearnlai og en Genremaler Petzl ville
i Sommer være i Biergene. Begge gaae derpaa til Italien. Kirners og min Bestemmelse er det at gaae herfra i de sidste Dage
af April eller de første Dage af Mai og da giennemstreife Alperne
paa kryds og tværs paa alle Kanter i Mai, Juni, Juli og August.
Vi ville ind i de allervildeste Egne, hvor ellers Ingen kommer
og i September gaae vi ned i Italien, besee Norditaliens Ste
der i Septb. og Octbr. og derpaa til Rom — Hurra!
Jeg er i denne Tid blevet Medlem af Selskabet Liederkranz
og efter Udnævnelsen »Ew Wohlgebohren« — man bliver dog
til Noget efterhaanden — og jeg gaaer nu tillige ind i Selska
bet Frohsinn, hvor der gives Concerter og Maskebal 4 Gange
om Maaneden. Kneipelivet kiender jeg nu og maa see hvor
ledes det gaaer til i det saakaldte galantere Selskab. Jeg troer
imidlertid for længesiden at have bemærket, at de deri staae
langt tilbage. Bairemes Hovedmærke synes at være en vis
Plumphed. Dette viser sig i Forholdet imod Damerne, om hvem
det paa den anden Side maa tilstaaes, at disse i Almindelighed
ogsaa opføre sig vanskelig nok. Beskedenhed eller Tilbagehol
denhed synes ikke at være en Hovedsag for dem. Kongen selv
skal engang have sagt: »Leider, mein München wird fast ein
Bordeihaus« og, lægger man til her, »er Selbst der Wirth.«
Da jeg igaar kom hjem fra Liederkranz faldt det mig ind,
at det maaskee kunde interessere Dig at see hvorledes Da
merne her frisere sig. Kun meget faa unge Piger bruge Krøller,
Nr. 1 og 2 paa vedlagte Blad ere Damer. Nr. 3 en Borger
pige med sin Riegelhue. Denne er enten af Guld eller Sølv,
kun sort, naar de have Sorg, Nr. 4 og 5 Bondedressen fra
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Nordbaiern. Huen og Baandene ere sorte og i Nakken have
de en Guld eller Sølv-Pul. Nr. 6 en Bondepige. Huen af Guld
med sorte Baand. Nr. 7 og 8 Bønderpiger fra Biergene. De
have sorte Bæverskindshuer med Guld i Nakken. Nr. 9 er en
Augsburger Bondepige. Huen af sort Fløiel med sorte Baand.
Karlene ere forskjellige Bønder. De have næsten i hver By
Forandringer paa deres Dragter, som de meget nøie overholde.
Riegelhueme ere en nydelig Pynt. Paa mit Maleri faaer jeg
et Par unge Piger med Riegelhuer, som characteristiske for et
Munchener-Ølhuus, hvor Damerne ligesaavel som Mændene søge,
kun ikke som Mændene, hver Aften kunde man sige.«
December 1831. »Lillejuleaften vare Fearnlai, Christensen
og Morgenstern hos mig og tracteredes med Risengrød, Gede
med Smør og Peberrod samt Æbleskiver og 1 Flaske Viin til
hver. Juleaften paa Viinkneipen hos Finck, hvor alle Malerne
komme sammen. Dette har jeg egentlig ikke videre Lyst til,
da det vil gaae umaadelig løs paa at drikke. Vi kom derfor
ikke derhen før Kl. 10. Jeg gik væsentlig derhen, for at see
hvorledes de fromme Historiemalere (Corneliussianerne), som vi
ellers ikke synderlig komme sammen med, skabe dem. De er
alle uden Undtagelse plagede af Forfængelighed og Overmod,
prale kunne de og snakke om Geist og Grossartigkeit und dass
alles unestetisch ist, som ikke er i deres stive maniererte Ma
neer, men i denne Tid er der i Kunstforeningen udstillet et
saadant æstetisk Historiemaleri, som er en reen Skandal paa
dem. Hos Fincks har der været en umaadelig Hallo og Triumph
hos alle de uæstetiske Genre og Landskabsmalere over Historie
malerne, at de endelig saaledes falde i Plukkefisken med al
deres Geist og andre Fortrin. Sielden eller næsten aldrig faae
disse fromme Malere noget færdig, men naar de saa komme
saa er det noget godt. Jeg kom hjem fra Samlingen paa Viin
kneipen Kl. 5. De fromme Malere ere rigtignok nogle kunstige
Snegle. Julen var iøvrigt fordømt kiedelig. Gaderne tomme.
Alle Folk ligge i Kirkerne og skabe dem, holde Stævnemøder etc.
For nogen Tid siden, da jeg tegnede Christensen til hans
Kone, tænkte jeg, Du skal dog ogsaa sende Din Marie et or
dentligt Portrait af Dig, hvorfor jeg fik Kaulbach (Cornelius
bedste Elev) til at tegne mig. Jeg vilde helst, at Kimer skulde
tegnet det, men han havde ikke Tid dertil. Ellers troer jeg
21*
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dog, at dette ligner mig godt, noget alvorligt seer det rigtignok
ud, men dette har jeg selv bedet ham om, da jeg ikke kan
lide smilende Portraiter. Du seer der hele min Person fra Top
til Taa saaledes som jeg staaer og gaaer her. Hvad vil Du
synes om alt det Skiæg? Din Ring er ogsaa derpaa.
Nu skrive vi da 1832. Det vil blive et af de interessanteste
Aar som jeg faaer i mit Liv. Kiære Marie, hvor føler jeg mig
lykkelig, naar jeg tænker paa, hvormeget jeg skal see og op
leve i dette Aar. Jeg vilde ikke bytte Kaar med hvilketsomhelst man vilde byde mig. Jeg føler mig saa lykkelig som det
er muligt man kan være. Jeg kan reise hvorhen jeg vil og
gjøre og lade hvad jeg vil, kort, Alt staaer aabent for mig og
naar jeg saa tænker paa, at jeg har Dig naar jeg kommer hjem,
saa har jeg Alt hvad jeg ønsker mig.
Mit Maleri har jeg da ikke faaet færdigt endnu. De mange
Studier jeg har maattet giøre dertil have taget mig saamegen
Tid hen. Der kommer omtrent 40 Figurer derpaa og Stykket
er noget over 2 Alen bredt og P/s Alen høit. Det koster
Kniffe kan Du troe. Jeg slider forbandet i det, for at blive be
tids færdig dermed.«
Januar 1832. »Livet er nu muntert nok her i Carnevalstiden. Maskerede Pigebørn løbe allevegne omkring ogsaa i Caffeerne. En saadan tog mig forleden Aften hos Fincks i Skiæget og løb sin Vei med et — behüte Dich Gott. — Forleden
Aften kom vi alle maskerede hos Fincks. Jeg var Matros. Mit
Haar og Skiæg havde jeg sværtet sort, dernæst havde jeg gne
det mit Ansigt og Hals ind med en Blanding af Rødkridt, Zinober, rød Okker og terra di Cassel, hvilket Du kan troe gav
en god Kiødfarve, paa Hovedet havde jeg faaet en engelsk Ma
troshue. Ved Ørerne havde jeg 2 Proptrækkere, som min
Værtindes Datter lavede mig, blaastribet Skiorte, ingen Trøie
eller Seler, et rødt uldent Tørklæde om Halsen og hvide Beenklæder, som jeg havde smurt, saa at de saae tiærede ud. Jeg
saa ganske vist ud som En, der havde passeret Linien, de An
dre sagde som en sand Bandit. Krumpigl havde jeg malet,
saa at det giorde stor Lykke. Jeg fandt nemlig paa at male
ham et Par Øine paa de øverste Øielaag, naar han holdt Øinene lukkede. Øiebrynet benyttede jeg som Kant af Øielaaget
for de nye Øine og malede for disse et Par nye Øiebryn oven-
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over paa Panden. Dette giorde ham aldeles ukiendelig. Ingen
Fanden kunde begribe hvorledes det hang sammen med de 4
Øine. Der var iøvrigt paa denne Maskerade ein Professor der
unentdeckten Wissenschaften, en ægte tydsk Opfindelse.
Jeg har nu været paa 2 Baller i Frohsinn. Localet er
brillant, Belysning m. v. Dandsen derimod finder jeg var daarlig, hverken Herrerne eller Damerne dandse som i Kbhvn. og
tee dem i det Hele klodset. Herrerne behandle Damerne der
som paa alle andre Steder paa en for mig ufordragelig Maade
som Tøse næsten og Conversationen svarer dertil. Officiererne
synes jeg især lade meget tilbage at ønske. En vis Plumphed
og Raahed synes i det Hele at være en Hovedfeil hos Bairerne
og fortrinlig i Militairstanden. Officiererne see ud som Underofficierer ellers, men ogsaa de civile Embedsmænd see i Alm.
ud som Told- eller Politibetiente, det er Ansigt, Manerer,
Maade at tale paa, Klædedragt etc. Det kommer naturligviis
fra det evige Ølhuusliv. Det ærgrer mig ordentlig at see
Officierer og Studenter saaledes, deres Ansigter vise, at de ikke
have befattet dem med sønderlig andet end Svir og Sværm og
man hører dem ogsaa væsentlig kun at tale om at drikke og
fægte samt om Commers. I Nordtydskland fandt jeg dem ganske
anderledes.
Kunstnerne her spille en stor Rolle og ere vel antagne. Her
er en frygtelig Mængde af dem og naturligviis en Mængde Stym
pere, men paa den anden Side ogsaa Folk, der have vasket
sig f. Ex. Peter Hess, en gedigen Kunstner i alle Henseender;
hans berømte store Tyrolerslag er et Maleri, som man ikke
for ofte kan see, bestandig opdager man nye Skiønheder. For
at erholde et Navn var det Stykke nok. Han er en lille for
svoren Karl med en frygtelig Knebelsbart og har selv været
med i flere Batailler, hvilket man ogsaa kan see i hans Maleri
paa det mageløse Liv, der er i Alt og hvorledes det Momen
tane er bestemt grebet. Her har været 2de Kunstnerfester, en,
som blev giort for Peter Hess paa Månderzweig, vi vare 6
Vogne og 10 paa hver Vogn; den anden for Cornelius ved
Staremberger-Sø 3 Miil herfra, vi vare ligeledes 6 a 7 Vogne
og 1 Vogn med Musik, alle behængte med grønt Løv. Da vi
kom derud seilede vi paa Søen i ligesaa mange Baade, Musiken i en Baad for sig, saa spiste og drak vi og dandsede.

326

Jeg dandsede ogsaa med Cornelius og han kyssede mig 3 Gange
(han var lidt fuld).«
»Nu«, skriver han den 5te Febr. 1832, »har jeg seet og giennemgaaet en Deel og dermed siger jeg Stop med dette Liv. —
Jeg vil nu for Fremtiden kun have det Alvorligere for Øiet,
nemlig mit Maleri, som har været Stifbarn i forrige Maaned.
Jeg kalder det Din Broder og tænker, at Du skal faae Glæde
af ham. Jeg har iøvrigt i Jan. Maaned været syg fra den 4de
til den 16de med heftige Mavesmerter, Diarrhoe og Opkastelse.
Lægen kaldte det Betændelse i Leveren. Jeg kunde ikke vende
mig selv, saa mat var jeg. Krumpigl, Kimer og Christensen
vare trolig hos mig Dag og Nat. Nu er jeg Karl for min Hat
igjen, men seer ud som om jeg havde spiist Faarekyllinger.
Du var blevet bange for mig, hvis Du havde seet mig, min
Næse var bleven ganske spids. Kinderne havde det taget paa
og dertil det store Skiæg.
Indlagte lille Tegning, som jeg giorde engang i December
Maaned sender jeg Dig for Løiers Skyld. Du seer mig med
Randselen paa Ryggen, saaledes som jeg gik med Morgenstern
i Biergene i de 3 glade interessante Uger, hvorom vi saa ofte
tale og som jeg aldrig glemmer i mine Dage. Et lille Billede
fra denne Fodreise skal jeg give Dig. Vi gjorde en Tour fra
Partenkirchen til en Alpesø, som ligger ved Foden afZugspitz.
Paa Veien mødte vi 3 unge Bønderpiger, som kom fra Kirke;
med dem fulgtes vi nu og de viste os en beqvemmere Vei til
at bestige Bierget. Det var en frygtelig hed Dag, Pigerne fik
Lov til at gaae under vore Parapluier, hvilket morede dem
meget og som alle unge Piger paa 16, 18 Aar fnisede de un
der disse interessante Omstændigheder i et væk og fandt Alt
uhyre morsomt. Vi kom endelig til Søen og et venligt lille
Huus, hvor vi traf lystig Commers. En Hob Gensdarmer af
Grændsebevogtningen var der samt Choleracordonsoldater. Hu
sets Folk bestod af 2 unge Karle, en gammel Mutter og 5 Pi
ger, foruden at der kom 4 i Besøg. Du maa nu ikke tænke
Dig disse Bønderkarle som vore, man kunde snarere sammen
ligne dem med vore Matroser, kraftige lystige godmodige Folk.
De bleve umaadelig glade ved at see os komme, jublede os
høit imøde og vare strax Kammerater med os; de ere vante
til Besøg af Malerne og kiende dem næsten alle ved Navn.
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De spurgte nu til En og nu til en Anden og naar de hørte om
en, som de godt kunde lide, saa hed det gierne: »jo! der is a
Malifitskerl und lustiger Bub, sju su su s,ui, sui,« og med denne
Frydejodlen grebe de foran i Skyggen paa Hatten, svingede
den paa en egen behændig Maade eengang rundt og paa Ho
vedet igjen, originale Folk og umaadelig lystige og saaledes ere
de i Alm. alle i det baierske Høiland, i Tyrol skulle de være
mere alvorlige, ofte melancholske. Da vi kom ind i Huset fik
strax den ene Karl sin Zitter frem og en anden dandsede en
Tour med Pigerne. Han var næsten ligesaameget paa Hænderne
som paa Fødderne og var han paa Benene, da gik det i en
Klappen med Hænderne i Tact efter Musiken, snart paa Laa
rene snart paa Læggene og paa Knæerne og Hælene og med
Albuerne paa Knæerne; derpaa svingede han Hatten og kastede
den over paa Pigens Hoved og sig selv paa Ryggen paa Gul
vet og derpaa med et Reiespring igien paa Benene. Alle hans
Bevægelser vare bestandig henvendte imod Pigen imedens hun
bestandig dreiede sig rolig rundt i Vals. Efter Dandsen kom
Middagsmaaltidet, som var tarveligt nok, Kartofler som vi dyp
pede i Salt. Drikken var Vand. Maaltidet indtoges i Kiøkkenet
foran Ildstedet, hvorpaa Fadet med Kartoflerne stod og om det,
som vi kunde bedst, Pigerne, Karlene, Soldaterne og vi.
Christensen har havt Brev fra C. Hansen fra Rom, hvortil
han og Magisteren ankom før Julen og have spiist deres Jule
grød med Thorvaldsen. Sonne havde lavet Julegrøden og saa
god havde de aldrig faaet den.«
Den 13de Marts 1832. »Jeg har i længere Tid gaaet og
skrantet, min Mave har været i total Uorden, jeg havde ondt
af Alt hvad jeg nød og dertil en ubehagelig Trykken for Bry
stet. I de sidste 14 Dage har jeg imidlertid været rask og jeg
formoder, at det bidrager dertil, at jeg giør mig mere Motion,
men Climaet er diævelsk her. I disse 14 Dage har mit Maleri
faaet et godt Skub fremad; jeg har i den Tid næsten faaet
giort ligesaameget som i hele Jan. og Febr. Maaned, uagtet jeg
hele Tiden syntes, at jeg var flittig, men det batter ganske
anderledes, naar man er rigtig rask og oplagt. Jeg har i den
senere Tid begyndt at faae Besøg. En Kunsthandler Artaria,
som har en betydelig Kunsthandel i Tydskland; en Professor
Oppenheimer fra Franckfurth, ligeledes Dyrmaler Carl Hess;
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men nu kommer det Bedste, en Grev Arco, som er en stor
Kunstelsker, af dem, der ikke snakke om det, men han kiøber
Malerier. Han har spurgt Fearnlai, om han vidste hvad jeg
vilde have for mit Maleri. Nei! sagde Fearnlai, jeg veed, at
han sætter ingen Priis paa det førend det er færdigt, men jeg
kan sige Greven, at det bliver dyrt, dersom han sælger det
her, da han er vis paa at kunne sælge det, naar han sender
det hiem.
Det giorde Helvedes Opsigt i vor Gade, da den brillante
Vogn kom og holdt udenfor min Dør. Greven var klædt i
sorte Fløiels Beenklæder og Vest og en mørkegrøn Fløielsfrakke. Jo jeg takker, Nabolauget har rigtignok faaet Respect
for mig.
For noget over 3 Uger siden (i Febr.) reiste Christensen
herfra med Portraitmaler Riedel. Han reiser for hurtigt, lige
som Küchler og Petzholdt giorde. De fløi giennem Tydskland
og vare kun 8 Dage i München. I den Tid kan man Intet
see og naar de saa engang komme hiem erklære de rask væk,
at i Tydskland staaer Kunsten paa et lavt Trin, at der giøres
Ingenting, naturligviis fordi de ingen Ting have seet. Jeg har
nu ved mit længere Ophold her lært mange dygtige unge
Kunstnere at kiende, som de slet ikke veed existere f. Ex.
Kimer, Petzl en Helvedes Karl, Kauffmann, Kaulbach, Kaiser,
Krola’, Morgenstern, Fearnlai. Saaledes var da i Guds Navn
Portraitmaler Jensen ogsaa her i München og Fearnlai havde
taget sig paa at følge ham omkring, men han ærgrede sig
rasende over ham, for han løb som en Tosse omkring og saae
igrunden Intet. Paa det store Galleri var han strax færdig med
alle Værelserne og spurgte blot om, hvor skal vi nu hen, hvor
skal vi hen herfra. Man kan ligesaagierne kaste Pengene i
Rendestenen som give saadanne Folk Reisestipendium. Jeg
reiste ikke med Christensen, vi vilde knap kunne følges 10
Miil sammen endsige til Italien. Jeg søger den frie Natur og
paa afsides Steder, hvor helst Ingen kommer, der opholder
jeg mig; han maa søge Byerne.
Du skriver, at jeg gierne kunde fortælle Dig lidt mere om
Din Broder (Maleriet Fincks Kneipen), hvorledes han seer ud
og hvordan det gaaer med ham. Ja! kiære Marie, det giorde
jeg ogsaa, naar Du alene læste min Breve, men naar Andre
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læser dem taler jeg Intet derom, det veed Du nok, at jeg ikke
kan lide. Engang ved Leilighed skal jeg nok sende Dig et
lille Extrabrev, hvori jeg vil omtale det og mere Åndet jeg har
under Arbeide og som jeg af samme Grund slet ikke har omtalt.«
Den 14de Mai 1832. »Jeg fortsætter ikke mit Brev idag
med saa fornøiet Sind som igaar, for tænk Dig et Uheld jeg
havde igaaraftes med mit Maleri; det faldt om tilligemed Staf
feliet og Ryggen af en Stol, som stod foran det, gik igiennem
det og giorde et Hul paa 3 Qvarteers Længde deri. Forestil
Dig min Forskrækkelse, jeg stod et Stykke derfra og vaskede
mine Pensler af, en af mine Bekiendtere stod hos, men saae
ud af Vinduet. Med Et styrter det hele Væsen om og inden
jeg fik Tid til at redde var Stoleryggen allerede igiennem Lær
redet, da det store svære Staffeli faldt ovenpaa. Ulykken er
dog ikke saa stor som den kunde have været. Det staaer vel
til at reparere og imorges tidlig har jeg bragt det til en Hr.
Fischer, som restaurerer Malerier paa det Kongelige Galleri og
som har lovet mig at spænde det paa nyt Lærred og udfylde
Hullet; der gaaer heldigviis en Gesims paa Loftet, hvor det er,
hvilken jeg haaber skal bedække det saaledes, at man ikke skal
kunne see det. Tænk Dig, havde Stolen staaet et Qvarteer
nærmere, da var den gaaet igiennem Hovederne og da havde
der naturligviis Intet været at giøre. Imidlertid er det Skade
nok; jeg var halvveis i Opmalingen og maa nu male om, da
det ved Opspændingen paa det nye Lærred bliver fordærvet.«
I samme Brev skriver han længere hen, at han en Aften
havde været sammen med Fearnlai, Abrahams fra Kiøbenhavn
og en Dansk, som siden 1815 har opholdt sig i München,
hvor han er Rédacteur af en Avis, en Hr. Birch, Søn af den
bekiendte Conferentsraad Birch. Abrahams kom tilfældigviis
til at fortælle, at saakaldet græsk Major Fabritius var kommet
til Kiøbenhavn og nu gav Birch følgende Bidrag: at den Kiæltring ogsaa havde været i München, bedraget Gud og Hver
mand og var derpaa echapperet, imedens han ved en Indbydelse
til hans Creditorer om paa en bestemt Tid at samles hos ham
for at modtage Betaling havde bragt dem sammen i hans
Bolig til stor Forundring for hans Værtinde, der \kke havde
seet ham i et Par Dage og nu maatte slaae sig sammen med
de Andre om at renoncere.
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I Slutningen af Brevet forekommer den Bemærkning: »Bai
rerne have en snurrig Maade at klare Tingen paa, naar man
ikke kan forklare sig, ikke veed hvad man skal sige, saa hielpe
de sig, men ikke Andre, ved et »das Ding, das Ding«. Thom
sen derhiemme opvarter os med »den Ting den, Ting, hm!«
naar han staaer for et Billede, som han ikke kan bedømme,
men giver saa Orakelsvar i Tydelighedsyttringen »den Ting«.
Han har vel lært det her i München.«
17de Juni 1832. »Jeg kan næsten ikke faae det i mit
Hoved, at jeg har været 9 Maaneder i Udlandet. Du ønsker
vel, at den øvrige Tid ogsaa var gaaet. Jeg maa oprigtig sige
Dig, at det giør jeg ikke. Jeg glæder mig vistnok til engang
at komme hiem igien, men jeg ønsker mig dog ikke disse
lykkelige Dage forbi, som jeg indseer, at jeg aldrig i mit Liv
faaer mere. Jeg er mig dem bevidst og det gaaer mig ikke
som saamange, der først indsee det, naar de ere komne hiem
og da fortryde, at de ikke ret have nydt dem. Jeg tænker og
maa ofte tale derom, hvor lykkelig jeg er — ingen Sorger eller
Bekymringer — som en Fugl i Luften er man.
For omtrent 8 Dage siden fik jeg mit Maleri igien hiem
og nu, da jeg har malet det over igien, kunne de, der ikke
have seet Hullet, ikke finde hvor det har været og bagpaa sid
der nyt Lærred over hele Stykket. Nu kan Du troe, at jeg
smører paa igien. Jeg er oppe hver Morgen Kl. 4 og Kl. 5
begynder jeg at male og giver mig neppe Tid til at spise og
drikke, er ret i mit Es. Ifald det vil gaae efter min Bereg
ning saa er dette Brev det næstsidste som jeg skriver her fra
München. Kirner bliver omtrent til samme Tid færdig med
sit Stykke. Naar begge ere færdige blive vi blot 8 Dage til
her i Byen medens de ere udstillede, da drage vi bort.«
»Efter Frohenleichnahm følger 3 Dage Bockbier.
En
Berider Löschhorn er fortiden den stærkeste Bockdrikker i
München (indtil 24 Mass Bock paa en fidel Dag). Mit Skiæg
tildrog mig forleden Dag følgende Tiltale eller Omtale fra hans
Side, idet Fearnlai og jeg traadte ind i Kelleren — »Ach Him
mel, Hrr Gott, Saperment von Bintheim, da is ja Socrates!
Schau Leut, da lass i mi gfallen, wenn i so en Bart hätt, da
wollt ichn gleich stehen lassen, Gsundheit Socrates.«
18de Juli 1832. »Du er min bedste Skat paa Jorden og
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derefter kommer min Kunst — uden min Kunst var jeg Intet
Jeg maa dog søge at komme det Maal, som Ingen naaer, saa
nær som det vil staae i min Magt og saa vil jeg være uden
Frygt for hvad der videre kan komme, med Guds Hielp klarer
jeg det vel; min Trøst er, at Verden er stor; kan man ikke
leve paa et Sted saa paa et andet, en Kunstner kan overalt
søge sit Brød. Det er min faste Beslutning, dersom det ikke
vil gaae hiemme, da uden Betænkning at reise bort med Alles.
Jeg vil ikke plage mig af Patriotisme og fast forhungre under
Slid som Gebauer og Eckersberg og næsten Alle leve de jo
et Hundeliv. Naar man sammenligner det med Kunstnernes
Liv her og saaledes som de her blive skattede, da er det
frygteligt hiemme hos os. Naar jeg tænker mig hvorledes vi
ere afhængige af Prinds Christian; man maa jo krybe for ham
som om man var Tiggere. Her er Kongen glad, naar dygtige
Kunstnere ville leve i hans Land og giver dem store Gehalter,
naar de blot ville blive; Cornelius har f. Ex. 3000 Guiden
aarlig, Hess 1 eller 2000. Hiemme har Eckersberg 300 Rd.
og bliver behandlet som en Malersvend. Jeg seer ikke andet
end at det bliver nødvendigt, at Nogle vandre bort, naar alle
de komme hiem, som nu ere i Udlandet. Det er jo umuligt,
at saa Mange kunne leve i et lille Land, hvor der neppe er
10 som kiøbe Malerier og derhos Alle betale slet. Her faaer
en Begynder mere for sine Arbeider end Eckersberg faaer
hiemme. Høyen og Thomsen ; ja det kan nu være godt nok,
men de giøre mere Skade end Gavn med deres Snak og dem
er man jo bange for som for Satan selv, at man skulde giøre
Noget som ikke gefalt dem; ja det er Mændene og Gud be
vare os.
Jeg har havt flere Anmodninger om at male forskiellige
Portraiter, men da jeg ikke bør blive her længere har jeg afslaaet dem. Jeg havde saaledes Besøg af en Excellence Grev
Rechberg med Frue, som begge vilde males, men det hialp
ikke, jeg kan ikke indlade mig paa den Portraitmalen her. For
en 14 Dage siden var der nemlig et lille Genremaleri i Kunst
foreningen af Petzl, hvor han selv var paa Stykket og ham
havde jeg malet. Dette havde gefaldet en Deel, som opsøgte
mig og vilde, at jeg skulde male dem. Iblandt andre havde
Fearnlai i Commission fra en af de berømte Malere her, Ba-
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taillemaler Adam, at jeg endelig maatte male ham hans Datter,
men jeg har afslaaet det, fordi jeg nu vil bort herfra.
Mit Stykke glædede Rechbergs saameget og de glædede
dem til at det blev færdigt og udstillet her og veed Du hvad
de sagde: at de ikke kunde begribe, hvor saa udmærket en
Maler kunde være saalænge i München uden at man havde
hørt om ham, thi ellers vare de komne meget før til mig og
da havde jeg dog maaskee antaget Bestillingen. Er Du nu
fornøiet med Din Maler? Nu til noget Andet. Aarsagen til
at jeg dennegang skriver noget senere er, at jeg i en 8te Dage
har giort en Tour ind i Biergene med Fearnlai og Petzl. Vi
vare saa trætte af at arbeide, at vi besluttede at giøre denne
lille Tour til Opmuntring. Touren gik til Schliersee, Tegern
see og Tøltz, som har det bedste Øl i Baiern. At jeg nu er
bleven vant til Øllet kan sees deraf, at jeg drak paa denne
Tour daglig 5 Mass. Heri Byen drikker jeg kun 11/s Mass om
Dagen. Jeg har befundet, at man maa drikke 01 her, naar
man vil udholde Climatet og jeg befinder mig meget bedre
siden jeg drikker mere 01.«
Den 26de Aug. 1832. »Min kiæreste M. Nu er jeg da
endelig kommet saavidt, at jeg om faa Dage afreiser herfra
München. Reisen er bestemt til idag 8te Dage, hvorhen skal
jeg strax sige, men først maa jeg fortælle Dig, at jeg i forrige
Uge blev færdig med mit Maleri og har solgt det til Fearnlai
for 550 Gylden, hvorhos han, naar vi komme til Rom, maler
et lille Billede til mig. Det forundrer Dig vist, at han har
kunnet kiøbe det og mig kom det ogsaa uventet. Forrige
Søndag kom han op til mig, da jeg netop var ifærd med at
male det Sidste, saa siger han: dersom nu Bolciano kommer
til Dig og vil kiøbe Dit Stykke, hvad vil Du saa forlange? 50
Caroliner; det vil jeg give Dig og maler Dig et lille Maleri
ovenikiøbet; top! det er et Ord, saa er Stykket Dit. Vi lode
nu 1 Mass 01 hente og drak paa Handelen som andre Prangere.
Det var en god Reiseskilling jeg fik der, ikke sandt? Jeg bar
endnu ikke kunnet udstille Billedet, da der er saamange dunkle
Farver derpaa, som tørre langsomt. Det er rigtignok slemt,
at jeg maa bort herfra inden jeg faaer at høre hvad man siger
om det, men Morgenstern har lovet at skrive mig til og lade
mig det vide. Naar det har været udstillet 8 Dage i Kunst-
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foreningen tager Lithograph Hohe, som er Fearnlais Commis
sionair, det hiem til sig og hos ham staaer det indtil October,
da det kommer paa Udstillingen her. Til Foraaret bliver det
6endt til Hamburg til Udstillingen der og derfra til Christiania
eller maaskee først til Berlin til Udstillingen der. Nu er jeg
dog glad ved, at jeg ikke rev det istykker da Hullet kom i det;
jeg var ikke langt derfra i min Desperation, da jeg saae Stole
ryggen igiennem det.
I denne Tid maler jeg et Knæstykke i naturlig Størrelse,
Portrait af Historiemaleren Kaulbach. Der var nemlig i Vinter
en Deel slette Portraiter udstillede, som dog giorde nogen
Lykke, saa tænkte jeg, Du skal dog vise dem et af andet
Slags og valgte ham, fordi han har et overordentlig deiligt
Hoved, hvilket naturligviis vil bidrage meget til den Effect det
vil giøre. Jeg faaer en historisk Composition af ham derfor,
som han bringer mig næste Aar, naar han kommer til Rom.
Jeg har malet ham med Kappe og spids Hat med bred Kant
om, som de gamle Malere have brugt og bagved er Solens
Nedgang, brillant malet af Morgenstern.
Vilde jeg nu blive her i München kunde jeg fortiene
mange Penge, for nu er jeg bleven bekiendt her, men det
nytter ikke, nu maa jeg bort. Det er ikke min Hensigt at gaae
løs paa at tiene Penge, men jeg vil see at lære Noget, det er
det jeg vil og ikke tiene Penge ved Smaaportraiter, hxorved
man Intet lærer. Nu om Reisen. Vi gaae om 8te Dage her
fra til Salzburg, Berchtesgaden, Salzkammergut, Steiermark, Triest,
Venedig og videre til Rom. Fodtouren bliver henved 100 Miil.
Jeg er saa glad for at jeg nu igien skal paa Reise og min
Dragt og Oppakning paa denne Reise maa jeg dog beskrive
Dig. Jeg har Gudskelov ingen Afsked, som ligger mig synder
lig paa Hierte, dog giør det mig virkelig ondt at forlade Mor
genstern og de mange Andre som ere bleven mig kiære. Min
Værtindp gaaer da og klynker hver Dag i denne Tid. Naar
jeg kommer ind i Stuen og beder hende besørge et eller an
det for mig, saa gaaer Historien, ofte med Taarer, strax løs:
»Ja Hr. Bendz jetzt haben wir Sie nur acht Tage bei uns, just
mache ich ihnen nur siebenmahl Caffe und Mittagsessen und
zweimahl dies und einmahl das« og dødt og eensomt faaer hun
det rigtignok naar jeg reiser, thi da reiser ogsaa de andre
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Malere som boe nedenunder og hendes Søn er i Biergene og
Datteren paa Landet og hun er vant til at vi giøre et Fandens
Spectakei, jo lystigere jo bedre siger hun.
Men det var min Reisedragt. Jeg har ladet mig giøre en
mørkeblaa Frakke ligesom min gamle sorte med mange Lom
mer paa og dertil et Par Beenklæder af hvidt og blaatstribet
Dynevaar, Petzl, Fearnlai, Kimer og jeg alle eens; paa mine
Vandresko har jeg ladet Saalen og Hælene overalt beslaae med
smaae Søm, paa Hovedet en graa Kaskiet med bred Skygge,
Randselen med alle mulige Beqvemmeligheder, et Rum til
reent og et til Skidentøi, en Indretning til at spænde min
Malerkasse paa, paa Siderne Lommer til Blærer og Olieflasker,
ovenpaa et Blikfouteral til Papir, ved Siden af den Stolen og
Parapluien og dertil en Rem med en Feltflaske med Viin paa
den ene Side og paa den anden en flad Taske til Tobak, Pibe
og deslige. 3 Skiorter tager jeg med, 1 paa og 2 i Behold,
4 Par Sokker og 1 Belte. Det er det Hele. Min Kuffert sen
der jeg i denne Uge til Rom. Vore Kapper og Sligt sende
vi til Triest. Jeg har uventet havt Brev fra Venedig fra en
gammel Ven, min Søn Ditlew Blunck; det var ham som gav
mig Navnet Vatter Bendz og saaledes var ogsaa Udskrivten paa
hans Brev. Med de Sager, som jeg førend jeg reiser herfra,
sender hiem til Dig følge Aftryk af et Billede af Dig, som jeg
har ladet Svenskeren Cardon lithographere, samt 2 Malerier,
der ere rullede paa en Stok, som Du maa rulle op og lægge
opslaaede paa et sikkert Sted, hvor de Intet komme til.«
D. 5te Sept. 1832. »Nu! endelig kiæreste M. har jeg
indpakket og skriver de sidste Linier herfra. Om en Time
gaae vi bort. laftes var omtrent 50 Malere samlede til Afsked
hos en Advocat Hirnais. Det gik lystig til kan Du troe. Da
vor Skaal blev drukket, maatte hver især staae op paa Bordet
under Hurraraab. Idag følger henved 30 os paa Vei 2 Miil
herfra, nogle tilvogns, andre ridende.«
»Kl. 6 om Morgenen d. 6te Sept. spændte vi Randselen,
og der samlede sig omtrent 20 udenfor mig i 3 Vogne fulde
og 3 tilhest. Vi skiltes i Perlach, hvor vi opholdt os en Time
med hverandre. Hamburgeren Kaufmann fulgte os videre til
Rosenhain; senere kom 2 andre Hamburgere, som opholdt sig
i Nærheden, for at sige os Farvel.
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Mine Malerier troer jeg, at jeg fäaer Fornøielse af. Veed
Du hvad de sige: at de ville giøre Opsigt paa Udstillingen.«
D. 21de Sept. 1832. »Vi have hidtil siden Afreisen havt
meget smukt Veir, hvorfor jeg i lang Tid ikke har skrevet, da
vi have benyttet hvert Øieblik til at male efter Naturen. Jeg
har i den Tid malet 8 Studier, hvoraf 3 med Snebierge i
Baggrunden. Fordømt koldt er det om Morgenen og Aftenen
at sidde og male i det Frie, men det giør mig ingenting. Det
er forunderligt, at jeg aldrig er raskere end naar jeg er paa
Reise. Den gode Ven Randselen er vor Doctor, den driver
Sveden saaledes ud, at man næsten kan giøre som man vil,
man behøver blot at bære den et Qvarteers Tid og man er
som i russisk .Bad. I den Henseende kan den nu være ret
god, men ellers have vi den Alle lumsk i Kikkerten, især den
tykke Fearnlai.«
D. 22de Sept. »Berchtesgaden, hvortil vi ankom overlnzel
og Reichenhall. Idag skulde jeg saaledes være for Sidstegang
i Baiern, dog det troer jeg ikke. Det gaaer mig altid om i
Hovedet engang at gaae til München, thi jeg indseer ikke at
det vil være muligt, naar de som ere i Rom engang komme
hiem, at vi alle kunne leve i Kiøbenhavn. I München er jeg
til alle Tider vis paa at kunne ernære mig og det endog uden
Anstrængelse og der er man ubunden og lever for Kunsten.
Naar jeg sammenligner Kunstnerlivet i München med det i
Kiøbenhavn, da kan det næsten gyse i mig at tænke paa Op
holdet hiemme; men jeg vil ikke tale mere om den Ting.
Det giver sig i Tiden.
Kirner gik ikke med os, han er for svag og tager med
sædvanlig Befordring til Venedig, for derfra at gaae videre med
os; dog undgaae vi helst dette paa Grund af hans daarlige
Helbredstilstand. Vi ere altsaa kun Fearnlai, Petzl og jeg.
Jeg sender Dig hermed en Tegning af min Person, saa
ledes som jeg seer ud i fuld Oppakning. Petzl har tegnet
den i en Fart igaar Eftermiddag.
Vi leve heel eventyrligt og have ofte haarde Toure. Vi
overnattede saaledes paa Bartholomæ ved Königsee tilligemed
4 andre unge Malere, som vi traf der, samtlige leirede i Hø,
som blev bragt op i et af Værelserne. Det gik endda an,
men næste Nat maatte vi, som ikke kunde komme videre paa
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Grund af Veiret, blive hos Fiskeren ved den anden Ende af
Kdnigsee og tage Natteleie paa hans Høloft, som var aabent
for alle Vinde og regne og blæse giorde det, saa at vi, uagtet
vi borede os ned i Høet indtil Halsen, dog ingenlunde havde
det godt. Men nu er det overstaaet.«
2den Octbr., Hallstadt. »1 Solhuben besøgte vi en catholsk
Præst som Fearnlai kiendte, en meget vakker og smuk ung
Mand. Han blev meget glad ved at see ordentlige Mennesker,
som han kunde tale lidtjfornuftig med. At komme ind til en
catholsk Præst paa Landet er rigtignok en sand Contrast af et
Besøg hos en af vore Landsbypræster. Hos vore vrimler det i
Alm. af Børn, her var Alt øde og tomt. Hos vore er der Over
flødighed af Mad og Drikke, han lod i Kroen koge nogle Kar
tofler og hente noget 01 og da det var fortæret fulgte han os
paa Vei.«
15de Octbr., Triest. »laftes Kl. G1/* kom vi efter en stræng
Dagmarsch hertil og sluttede dermed vor Fodreise, hvis sidste
14 Dage især have været anstrængende, ikke at tale om den
hyppige Syen Knapper i, Rimpen Sømme sammen og navnlig
Strømpestopningen (thi rimper man Hullerne sammen giør det
Ondt i Fødderne). Vi maatte næsten hver Dag paa Bordet for
at skrædderere, hvilket var ikke lidet Besværligt. 8 Dage mar
cherede vi uafbrudt fra Kl. 5 Morgen til Kl. 7 og derover Af
ten og vel at mærke med 40 Pds. Vægt paa Ryggen. Du skal
dog ledsage os paa, rigtignok det værste, Stykke af vor Vei i
Illyri en. Vi havde 8 Timers Vei til Spital. De sidste 7 af
disse var det jævnligen øsende Tordenregn med Torden og der
til en frygtelig leret og bakket Vei, saaledes, at vi kun med
stor Møie kunde arbeide os frem. Endelig naaede vi Spital
aldeles drivvaade og udasede. Paa denne lange Vei kunde vi
intet Sted gaae ind, fordi der var kun enkelte elendige Bønder
hytter ved Veien, snart værre end denne. Næste Morgen maatte
vi videre, men da Veien var næsten ufremkommelig og Regnen
igien begyndte vare vi næsten fortvivlede, da vi endelig paa
Veien til Villach fiskede en Bonde til at kiøre os til Byen. Det
Kiøretøi skulde Du have seet. Denne illyriske Vogn var saa
lav, at man saagodtsom traadte op i den. Man bruger ei Sæ
der i den Slags Landbefordring, men ligger i Vognen, hvilket
faldt i Fearnlais og min Lod og midt i Vognen imellem os
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maatte Petzl stille sin Malerstol) hvorpaa han under Latter ba
lancerede imedens vi andre skreg, hvergang Vognen passerede
et Hul eller en Steen og saaledes naaede vi endelig Villach.
Jeg befinder mig rask og stærk. Nu er jeg vænnet til
Landvinen her og den bekommer mig vel; paa Reisen maatte
vi hele Dage leve af Viin og tørt Brød og om Aftenen et Par
Æg. Bønderne havde ikke Andet. Vi vare dog om Aftenen,
naar vi kom til vort Bestemmelsessted saa muntre og fornøiede,
naar vi kunde kaste Randselen og ret hvile os. Paa Søvn mang
lede det ikke. I Værtshuset paa Obtschinn havde vi igaar i
det deiligste Veir, medens vi ellers meget have været plagede
af Regn, et Syn, Solens Nedgang i det adriatiske Hav, til hvis
Deilighed jeg ikke har seet Mage. Ogsaa Giensynet af Havet
havde jeg aldrig tænkt mig kunde giøre et saadant Indtryk.
Paa hele min Reise veed jeg ved Intet at være giennemtrængt
af saa inderlig en Glæde, som i det Øieblik jeg saae det adri
atiske Hav. Det var som jeg kan tænke mig Følelsen ved igien
at see sit Fødeland. Var det Giensynet af Havet der giorde
det? men jeg har aldrig i mit Liv kunnet tænke mig, at det
kunde giøre et saadant Indtryk paa mig. — Vi skulle iaften
hen og spise Østers og drikke Cyperviin med 3 norske Coffardicapitainer som ligge her paa Rheden.«
Den 16de Octbr. »Østerserne have bekommet mig meget
vel, jeg drev det til 40. Petzl derimod har inat været ganske
syg. Han har egentlig skrantet paa hele Reisen og havt be
standig Hoste og Snue. Mærkeligt er det, at jeg ikke har følt
det Mindste paa hele Reisen. Førend vi toge bort talede de
Andre om, at det dog var slemt, dersom jeg skulde blive syg
paa Veien, hvad de saa skulde giøre, for dem Selv frygtede de
ikke og nu har det Omvendte været Tilfældet.«
Venedig d. 25de Octbr., »hvor vi ankom d. 20de. Vi
ventede flere Dage forgiæves i Triest paa Dampskibet fra Ve
nedig, der blev holdt tilbage ved Storm og besluttede os ende
lig til at afgaae med et lille Skib, la corriera, hvor Leiligheden
rigtignok var meget daarlig, men da Vinden var god trøstede
vi os til en hurtig Overfart og altsaa Fredag Aften Kl. 91/«
indskibede vi os. Kahytten var uheldigviis forud leiet af en
Deel ungarske Officierer og Kabyssen var saaledes, at jeg ikke
dristede mig til at tage Ophold i den, altsaa var der ikke AnDanike Samlinger.

Anden Rakke.

I.
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det for end at slaae sig til Ro paa Dækket, hvilket var en
temmelig drøi Tour uagtet Stormen havde lagt sig noget. Hele
Dækket var saa tilpakket med Kasser, at der blot var en lille
fiirkantet Plet foran Roret, hvorpaa vi kunde røre os lidt, men
dette var ikke tilstrækkeligt til at holde os varme og tilsidst
kom Søvnen saaledes over os, at vi, saa nødig vi vilde, maatte
lægge os i vor ikke bløde Seng, det bare Dæk. Her søgte vi
nu en Plads bag en stor Kasse, som kunde tage Vinden lidt af
for os og stuvede os saa tæt sammen, som muligt, men det
var dog desuagtet en fordømt kold Tour kan Du troe. Vore
græske Kapper, som Petzl og jeg havde kiøbt os i Triest hialp
os betydelig, ellers havde vi ikke kunnet holde det ud. Jeg
havde derhos været saa forsigtig, at tage mine 3 Skiorter paa
og 2 Par Underbeenklæder, men Fanden veed vi frøs dog som
Hunde.
Endelig var Reisen endt og vi stege iland paa Marcuspladsen. Maria! vi ere i Venedig. Naar vi foreløbig have seet
os om her gaae vi til Padua, Vicenza, Citadella, Bassano, Castelfranco, Treviso, Pordenone, Udine, Palmanuovo, alle Føde
byer for berømte italienske Malere og i hvis Kirker deres bedste
Malerier Ondes. Til denne Tour tænke vi at anvende 14 Dage,
vende da igien tilbage til Venedig for derfra over Ferrara, Bologna, Ravenna, Forli, FJorentz, Perugia at naae Rom til Jule
aften.
Det var dog morsomt, ligesom vi vare stegne iland kom
en Mand til os og sagde paa Tydsk — »Naa, mine Herrer, ville
de nu være saa god at følge med mig, saa skal jeg føre dem
til »das deutsche Wirtshaus«. Deres Tøi har jeg allerede fra
Qvarantainen besørget derhen i en Gondol.« Vi bleve da høf
ligen forundrede, da vi ellers endnu ikke havde talet med No
gen eller sagt hvor vi vilde tage ind, men han vidste Besked
om Alt, hvor vi kom fra og, som Du seer, hvor vi skulde tage
hen. Vi maatte lee og fulgte ham og jeg kom til at tænke
paa min munchener »Professor der unentdeckten Wissenschaften.«
Jeg mærkede allerede om Aftenen, at det ikke var saa
ganske rigtig fat med mig, hvilket jeg naturligviis let kunde
tænke mig kom fra Søtouren. Jeg gik derfor tidlig iseng og
ventede, at det skulde gaae over, men jeg var om Morgenen
slet ikke vel. Desuagtet stod jeg dog op og gik ud med de
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Andre, men da vi havde beseet et Par Kirker kunde jeg ikke
holde det ud længere og jeg maatte gaae hiem og i Seng.
Heldigviis var der i Hotellet en gammel fransk Huusholderske,
som strax tog mig i Cur: Lad mig blot raade, saa skal jeg til
imorgen curere Dem, jeg veed nok hvad det er De feiler, jeg
har cureret saa mange Reisende derfor. Hun gav mig nu be
standig varme Klæder paa Underlivet og saa kogte hun mig en
Viinsuppe, det vil sige hun tog en Flaske Rødviin og kogte og
deri rørte hun 3 Æggeblommer, noget Olie og Citron og andre
Ingredientser, som jeg ikke veed. Heraf fik jeg 2 Portioner,
den ene strax efter at jeg var kommet iseng og den anden til
Middag, hvorved jeg næsten fik mig en Perial og svedte ra
sende. Henimod Aften kogte hun mig en Riissuppe næsten
saa tyk som Grød og derpaa Parmesan. Kl. 10 nok en Flaske
Viin. Den næste Morgen vare Smerterne forbi, jeg stod op og
gik omkring med de Andre; men vi føle Alle, at der er en
Forandring med os og at Climaet og Levemaaden virke paa
os. Du kan nu neppe vente Brev igien førend jeg kommer til
Rom. Jeg har nu forandret Reiseplan og Reiseselskab, jeg og
de Andre. Jeg fortsætter Reisen med Blunck som jeg har truf
fet her. De andre ville reise hurtig for bare at komme til
Rom og smøre paa igien. Det vilde jeg ikke. Da jeg nu en
gang giør Reisen, saa vil jeg ogsaa opholde mig saalænge i
Byerne, at jeg faaer Alt seet ordentlig og har Nytte af det, jeg
vil ikke, som de, lade mig nøie med at see Malerierne eengang.«
Dette Brev blev det sidste fra ham. Han maa være kom
met til Vicenza i de første Dage i Novbr., sandsynligviis syg.
Han døde der af Inflammation i Maven d. 14de Novbr. og blev
begravet d. 15de Novbr. 1832. Maleren Blunck med hvem han
havde giort Reisen fra Venedig til Vicenza var hos ham under
hans Sygdom. En over denne af Lægerne Fiola og Hermann
ført Dagbog blev sendt hertil.
Vi have nu fulgt Bendz paa Reisen indtil hans Død. Vi
have ikke fortalt om ham. Hvad hans Breve derimod have for
talt os, jævnt og ligefrem i Opfattelse, Tanke og Fremstilling,
er nedskrevet ikke som Memoire eller Bidrag til den; der ere
ingen mærkelige eller spændende Forhold, ingen Begivenheder
deri. Det er ad anden Vei, at det Meddeelte skal vinde den
22*
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Interesse, som kan blive det til Deel; men jeg har troet at
Optegnelserne om denne unge begavede Kunstner med en frem
trædende Individualitet ikke burde undlades. De kunne maaskee faae en vis Betydning ialfald for et Fremtids Krav, thi
Bendz indtager dog en fremhævet Plads iblandt Danmarks
Kunstnere.
I 1845 kom jeg paa en Reise i Italien til Vicenza og søgte
Bendz’s Grav. Man havde paa Municipalitetet ondt nok ved at
skaffe mig Graven paavist. Endelig lod man hente en meget
gammel og tunghør Mand, Pietro Moli, der havde været por
tiere municipale og som, da han endelig fattede Sagen, erin
drede, at han som Hielper ved Begravelsen havde fulgt Liget
til Kirkegaarden og erklærede, at kunne paavise Gravstedet.
Hvad han paaviste var en Grav paa St. Micheles Kirkegaard ved
Muren i det vestre Hiørne af den Deel af Kirkegaarden, hvor
apostatici begraves. Bendz’ Grav skulde efter Kirkebogen have
Nr. 1343 del. 32. Det stod i Bogen, men ikke paa Pælen ved
Graven. Pietro Moli fik sine Drikkepenge.
Fra Municipalitetet erhvervede jeg en Protocoludskrivt af
følgende Indhold:
Vicenza 14. 9mbre 1832.
Parrocchia St. Michele.
Denunzia il sottoscritto che Guillelmo Bendz, figlio del
Podesta Bendz, nato a Odense in regno di Danimarca, dimorante Vicenza, domiciliato al civico Nr. 1713 di condizione Pittore, d’anni 28, maned di vita li 14 alle ore 3 pmd sotto la
cura dei Dr. Fiola e Hermann dopo il decubito di giorni 7 per
inflamazione dei visceri, visitato dopo morte da me assistito
dail infermiero Giovanni Daitosi.
Dr. Johann Fiola
Capo-Medico militare.
Li 15d0
Visto dalla Congregatione Municipale, si ordina la tumulatione per li 15 alle ore 5 pomeridiana.
L’ Assessore, Deputato sanitario
Giaccomazzi.
og fra Sognet St. Michele en Attest, der blev udfærdiget paa
Tydsk og er af følgende Indhold:

341

»Wilhelm Bendz 1343 del 32 gestorben in das Gasthans
von Wittwe Teresa Lovoolivieri Gasse Catena, Haus Nr. 1713.«
Jeg besøgte det Huus og var i det Værelse, hvori han
døde. —
Af et iblandt Brevene fundet Concept til et Brev til Pro
fessor Eckersberg vil mulig følgende Uddrag kunne have In
teresse :
— »Hvad Kunsten angaaer gaaer jeg herfra med en ganske
anden Mening end jeg kom hertil. Kunstnerne inddeles, kunde
jeg gierne sige, i Corneliussianerne (Historiemalerne) og Kaüfligkeitsmalerne (Genremalerne eller Malerne i de andre Fag)
som de fromme Historiemalere kalde dem. Jeg anseer mig
ikke competent til at bedømme og vel mindst den store Cor
nelius, men en Mening kan man have, man kan jo, naar man
seer et Maleri ikke undgaae at fatte en Mening. Cornelius maa
man agte som selvstændig og original Kunstner i sin Art, hvil
ket indsees jo oftere man betragter hans Arbeider, men en
Skole troer jeg aldrig, at han vil kunne danne. Andre kunne
ikke danne sig efter ham, han kan ikke meddele dem den Aand,
der er i hans Arbeider. Hans Freskobilleder i Glyptotheket maa
man beundre som et selvstændigt sammenhængende Værk; men
førstegang man seer dem, ja man kan sige, at de giøre et
ubehageligt Indtryk, saa afskyeligt ere de malede. Man siger
nu nok, at Cornelius ikke agter det at kunne male (vel fordi
han ikke kan det) og med ham alle hans Efterabere. Hermann
og Kaulbach ere i den Henseende ikke hans Elever.
Iblandt Genre- og Landskabsmalerne har jeg derimod fun
det en alvorlig Stræben imod det, som jeg ogsaa ønsker at
naae. Jeg besluttede derfor at blive Vinteren over her, fordi
jeg troede, at det kunde blive lærerigt for mig. Faa Dage
efterat jeg var kommet her gik jeg en Fodtour med Morgen
stern i Biergene paa 3 Uger. Jeg vilde samlet Studier til et
Maleri, men Morgenstern raadede mig derfra, fordi der næsten
hver Uge var udstillet et Billede, hvortil Motivet var taget fra
Biergfolkenes Liv. Da jeg kom tilbage til München og saae
Livet i Caffehusene forsøgte jeg paa at fremstille dette og
gjorde et Udkast, som jeg siden malede temmelig stort. 1 For
grunden er der en Deel Malere, som jeg daglig kom sammen
med og jeg har stræbt at giengive vort Lag. Der blev i Aln^
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sunget 4stemmige Sange og Øldrikningen spillede en vigtig
Rolle. I Baggrunden seer man ind i 2 andre Stuer. Jeg har
forsøgt at male det ved Lysbelysning. Faa Dage førend jeg
forlod München solgte jeg Maleriet til Fearnlai, der vil sende
det til Udstilling i Hamburg og derpaa til Christiania. Desangaaende vilde jeg gierne raadføre mig med Professoren; jeg er
nemlig bange for, at Prindsen og Academiet skulle tage mig
det Ilde op, skiøndt det ikke er et Arbeide, som jeg med fuld
Fortrøstning vilde sende hiem fra Udlandet. Jeg veed, at man
er i Alm. lidt ubillig i Fordringen til de Arbeider, som sendes
fra Udlandet og kunde maaskee ogsaa forglemme, at jeg knap
havde været et halvt Aar hiemmefra, da jeg begyndte derpaa
og Professoren veed, at i saa kort Tid kan man ikke giøre saa
stærke Fremskridt, som ofte forlanges blot fordi man er kom
met til Udlandet. Imidlertid er Prindsens og Academiets Gunst
mig for vigtig til at jeg i mindste Maade vilde forsømme No
get, som kunde formindske den for mig, men Professoren veed
ogsaa, at mit Stipendium er saaledes, at jeg kun med stræng
Øconomie kan slaae mig igiennem og jeg kunde ikke forlange
at Fearnlai skulde betale Transporten hiem.«
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Gjæstgivergaarde i Kiøbenhavn i ældre Tider.
Af B. B.
(Med et Træsnit.)

Det var naturligt, at Staden Kiøbenhavn, der baade var den
største Handelsstad i Riget og siden det 15de Aarhundredes
Midte tillige Kongehusets sædvanlige Opholdssted, maatte have
en Deel Gjæstgivergaarde af forskjellig Størrelse og Godhed,
hvor alle Slags Folk kunde opholde sig under deres Forretnin
ger; og allerede ved Aar 1523 findes en Fortegnelse paa Her
berger, hvori ikke mindre end 30 saadanne Steder nævnes*),
nemlig:
Anne Meldorps Gaard,
Hans Becker paa Amagertorv,
Lass Jensen paa Gammeltorv, Mathis KnutzsensHuus paa Ama
Katherine Brøkers,
gertorv,
Hans Myling,
Lauritz Jensens paa Amagertorv,
Anders Bryggers Gaard paa Ve Lange Henriks Huus,
stergade,
Jens Brolegger,
Oluf Ostredtsen,
Marckmand Bødicker,
Per Jørgensen,
Oluf Jensen paa Østergade,
Kort Beerman,
Frantz Maler,
Peder Skotte,
Willum van Bummel,
Tønnis Perlestikker,
Sidse Wolthers,
Kort Fincke,
Marine Bødickers Gaard,
Anders Guldsmed,
Jørgen Mølleneren,
Per Skrædders Huus,
Hermen Lipper,
Jep Nielsens forrige Huus,
Peder Kiempe,
Ghristophers Huus,
Katharine Snares Gaard.
*) Kjøbenhavns Diplomatarium, I, p. 329.
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Noget senere omtales Oxekop en som en stor Gjæstgivergaard, eller hvad vi nu kalde et Hôtel, hvor fornemmere Rei
sende kunde boe og hvor der ogsaa fandtes Stalde til deres
Behov. Det laae paa den nordre Side af Østergade, hvor nu
Salomons Apothek og dets «tvende Nabohuse ligge, og Grunden
strakte sig ogsaa længere mod Nord og indtog en Deel af den
Plads hvor Efterslægtskolens Bygninger ere. Her tog især Ade
len ind og hertil henvistes fornemmere Personer at opholde sig
paa egen Bekostning, indtil de havde betalt deres Gjeld, ifølge
det saakaldte »Indlager«, som var en den Tids Retsinstitution.
Her befalede endnu 1590 Christian den Fjerde Lehnsmanden
Erik Lange, der skyldte Kongen 18311/« Daler, at begive sig
hen og »holde et ærligt, ridderligt og adeligt Indlager og ei
at undvige før han fornævnte Sum havde betalt«. Strax i Be
gyndelsen af det følgende Aarhundrede ophørte Oxekopen at
være Hôtel, og 1642 blev Bygningen og Grunden udparcelleret
af en Muurmester Timian, der havde havt Muurarbeidet ved
Opførelsen af Holmens Kirke og var bleven Ejer af Oxekopen.
Paa Amagertorv ejede Staden en stor grundmuret Bygning,
øst for Torvet, med 11 Vaaninger mod Østergade, St. Jørgensgade og Kirkestræde. Dette Steenhuus havde været bortlejet
til Forskjellige, saaledes 1620 til Hendrich Apotheker, siden til
Klædecompagniet; men 1650 solgte Staden 6 af de smaa Huse
til Apotheker Samuel Meyer, en af de andre Vaaninger blev
1656 paany opbygt og forenet med det store Huus, og dette
bortlejedes for 300 Slettedaler til Dorrethe salig Jacob Timmermands. Her indrettedes Stadens fornemste Hôtel, det saa
kaldte »Store Lekkerbidsken« eller »Stadens Gjæstehuus«, over hvis Indgang Stadens Vaaben var anbragt. Det
saa at sige indviedes af det store russiske Gesandtskab, der,
anført af en Knees, kom hertil 1656 i Maj Maaned, og blev
anviist denne Bopæl paa den danske Regjerings Bekostning.
Gesandtskabet bestod af 11 Personer, og Jacob Rodsteen,
Alexander Grubbe og Eenspænderen Hans Been gjorde
dem Selskab« Deres Regning er saa karakteristisk, at vi ville
anføre den efter Originalen i Geh.-Arkivet:
»1656 den 28de Maj udi Kiøbenhavn er den Ruyske Gesant
kommen hos mig udi logement, nemlig 11 Personer stærke.
Och thuende Velb. Mæn Jacob Rodsteen og Alexander Grubbe
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samt Hans Been Einspænder med deris thienere om Dagen a
8 Personer foruden andre dageligen Gester forbleffven in till
den 19de Juli forreiste:
d. 28 do. 25 Personer for W K /S d. 8 do. 18 Personer for
tærede ........................
tærede ........................ 18 i •
Rinskviin 25 Potter. . .
Rinskviin 7 potter . . .
6 4 10
Brændeviin 1 pot ....
Matheli Aquavit 3 peille
3 ■
9 2 • d. 9 do. 23 Personer for
Brændeviin 1 pot ....
tærede ........................
d. 29 do. 20 Personer fortærede .......................
Rinskviin 10 Potter. . .
14 5 9
Rinskviin 30 Potter . . .
Brændeviin P/a pot . .
8 ’ 9 12
d 10 do. 21 Personer for
Kaneil Aquavit I1/« pot.
2 •
tærede ........................
d. 30 do. 5z Personer for36 1 •
Rinskviin 5 potter . . .
tærede........................
Sitron Aquavit li8/« pot
Rinskviin 60 potter . . . 16 1 8
Brændeviin 1 pot . . , .
Matill Aquavit ll/a pegel
2 • •
V 4 • d. 11 do. 23 Personer for
Brændeviin 2 potter . .
tærede ........................
d. 31 do. 29 Personer forRinskviin 13 potter . . .
tærede ......................... 20 5 •
Rinskviin 30 Potter . .
Brændeviin P/a pot. . .
8 • 12
Kanel Aquavit l/% pot. .
1 3 • d. 12 do. IS Personer for
• 3 •
tærede ........................
Brændeviin l’/a pot.
• 4 6
Rinskviin 6 potter . . .
Modt 5 potter...............
d. 1 Juni 30 Personer for
Sitron Aquavit 2 potter
tærede ........................ 21 3
Brændeviin 1 pot ....
Rinskviin 31 potter . . .
8 2 6 d 13 do. 23 Personer for
Mage Aquavit */a pot . .
tærede ........................
1 2 12
Brændeviin P/a pot . .
Rinskviin 10 potter. . .
3
Modt 4 potter...............
Brændeviin 1 pot ....
• 3 s
d. 2 do. 18 Personer for
d. 14 do. 18 Personer for
tærede ........................ 13* 3 9
tærede ........................
Rinskviin 16 potter. . .
Rinskviin 5 potter, Modt
4 2 0
Kanel Aquavit ‘/«pot, Si2 potter.....................
tron 1/s pot...............
Kanel 1 pot, Sitron P/ap.
1 3 •
Brændeviin l‘/a pot. . .
9 3 • t
Brændeviin l’/a pot. . .
d. 3 do. 24 Personer for
d. 15 do. 18 Personer for
9
tærede ........................ 17 3
tærede ........................
Rinskviin 2 potter . . .
Rinskviin 6 potter . . .
5 2 9
Mage Aquavit 2 potter .
5 5 • d. 15 Juni bekommet l8/«
Brændeviin P/a pot . .
pot Kanel..................
9 3 •
d. 4 do. 18 Personer for
do l8/« Pot Sitron, Bræn
tærede ........................ 13 3 •
deviin 1 pot............
Rinskviin 14 potter. . .
3 4 12 d. 16 Juni 18 Personer for
Brændeviin P/a pot. . .
tærede ........................
• 3 *
d. 5 do. 21 Personer for
Brændeviin l’/a pot. . .
tærede ........................ 15 3 • d. 17 do. 18 Personer for
Rinskviin 16 potter . . .
tærede ........................
4 2
Kanel Aquavit 1 pot . .
1 4 • d. 18 do. 23 Personer for
Brændeviin 1 pot ....
• 2 9
tærede ........................
d. 6 do. 23 Personer for
Rinskviin 10 Potter. . .
tærede ........................ 16 5 ■
Kanel 1 pot, Sitron Aqua
Rinskviin 20 potter . . .
vit P/a pot...............
5 2 8
Brændeviin 1 pot ....
• 2 R d. 19 do. 18 Personer for. tærede ........................
d. 7 do. 21 Personer for
tærede ........................ 15 1 D
Rinskviin 5 potter . . .
Rinskviin 13 potter. . .
Kanel 28/« pot, Sitron
3 '3 2
Sitron Aquavit 2 potter
Aquavit 28/« Pot . . .
2 i• »
Brændeviin l’/a pot . .
Brændeviin P/a pot. . .
• 13 9

¥ /5
13 3 •
1 5 6
> 2 •
16 5
2 4 4
3 9

15 1 n
1 2 2
1 4 8
n 2 9

16 5 9
3 3 2
» 3 9.
13
1
2
D

3
3 12
D
2

16 5
2 4 4
• 2 •
13 3
1 3 14
3 1
• 3

13 3
1 3 12
2 5 oo
2 •

13
AM 3
• 3

13 3 w
16 5
2 4 4
3 1
13 3
1 2 2

7 2
• 3 •
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d. 20 do. 18 Personer for «X
A d. 2 do. 18 Personer for
tærede ........................
tærede ........................ 13 3
Rinskviin 7 potter . . .
Rinskviin 6 potter . . .
1 3 12
• 2 •
Brændeviin 1 pot ... .
Kanel Aquavit 3V« pot,
d. 21 do. 27 Personer forSitron 4^4 pot ... .
tærede ........................ 19 3 •
Brændeviin I ’/« pot . .
Rinskviin 6 potter . . .
1 3 12 d. 3 do. 18 Personer for
• 3 •
tærede .........................
Brændeviin 1 */« pot . .
Rinskviin 8 potter . . .
d. 22 do. 18 Personer forBrændeviin 1 pot ... .
tærede ........................ 13 3 •
Rinskviin .10 potter. . .
2 4 4 d. 4 do. 23 Personer for
tærede . . ..................
Kanel Aquavit 2Vj pot,
Rinskviin 11 potter . . .
Sitron 2’/s pot ....
7 2 B
• 3 •
Kanel Aquavit 1a/4 pot,
Brændeviin ll/s pot. . .
Sitron l pot .....
d. 23 do. 25 Personer fortærede . ...................... 18 1 •
Brændeviin 1 pot ... .
Rinskviin 8 potter . . .
d. 5 do. 30 Personer for
2 1
a
Brændeviin 1 pot ....
tærede . .....................
2
Rinskviin 2i potter. . .
d. 24 do. 18 Personer forKanel Aquavit 21/« pot,
tærede ........................
13 3 W
Sitron 1 pot............
Rinskviin 6 potter . . .
1 3 12
a
Brændeviin 1 pot ... .
2 • d. 6 do. 27 Personer for
tærede ........................
d. 25 do. 25 Personer forRinskviin 15 potter . . .
tærede ........................ 18 1 a
Rinskviin 9 potter . . .
Kanel Aquavit 33/4 pot .
2 2 10
Brændeviin 2 potter . .
Kanel Aquavit 8 Pot, Sitron l®/a pot............
6 4 8 d. 7 do. 23 Personer for
B
tærede ........................
Brændeviin 1 pot ....
2 •
d. 26 do. 23 Personer for
Rinskviin 12 potter. . .
tærede ........................ 16 5 •
Kanel Aquavit la/4 pot,
Rinskviin 15 potter. . .
Sitron 1 pot ............
4 » 6
Kanel Aquavit 41/« pot,
Brændeviin V« pot ...
Sitron 2l/a pot ....
9 3 8 d. 8.do. 24 Personer for
d. 27 do. 18 Personer for
tærede ........................
tærede ................. . . 13 3 a
Rinskviin 19 potter. . .
Rinskviin 11 potter . . .
Kanel Aquavit 31/« pot,
2 5 14
I1/« Pott Kanell Aquavit
Sitron 41/« pot ... .
2 3
Sitron Aquavit 2 potter
Brændeviin ll/a pot . .
2 a
• 2 • d. 9 do. 25 Personer for
Brændeviin 1 pot ....
d. 28 do. 30 Personer for
tærede ........................
tærede ........................ 21 3 •
Rinskviin 13 potter. . .
Rinskviin 25 potter . . .
Kanel Aquavit 21/« pot,
6 4 10
Kanel Aquavit 4a/a pot,
Sitron 3 potter............
Sitron 48/4 pot ... . 12 4
Brændeviin ’/« pot . . .
Brændeviin 1 pot .... ' a 2 H d. 10 do 27 Personer for
d. 29 do. 25 Personer for
tærede ........................
tærede ........................ 18 1 •
Rinskviin 20 potter . . .
Rinskviin 20 potter. . .
Kanel Aquavit 1 pot, Si
5 2 8
Kanel Aquavit ll/e pot,
tron 4 potter............
Sitron 21/« pot ... .
Brændeviin ’/« pot . . .
5 a •
M 2 • d. 11 do. 30 Personer for
Brændeviin 1 pot ....
d. 30 do. 18 Personer for
tærede ........................
Rinskviin 20 potter. . .
tærede ............ ...
13 3 •
Rinskviin 9 potter . . .
Kanel 31/« pot, Sitron
2 2 10
Kanel Aquavit 2'/« pot,
Aquavit 4 potter . . .
Brændeviin V« pot ...
Sitron 1% pot ....
5 5 8
• 2 • d. 12 do. 18 Personer for
Brændeviin 1 pot ....
d. 1 Juli 18 Personer for
tærede ........................
tærede ........................
Kanel Aquavit 31/« pot,
13 3
Rinskviin 6 potter . . .
Sitron 21/« pot ... .
1 3 12
Brændeviin 1 pot ....
Brændeviin V« pot . . .
• 2 a

Å

13 3 B
1 5 6
9 4
3 •

a

13 3
2 1
• 1

16 5 a
2 5 14
3 5 8
2 »

a

21 3
5 4 2
5 1 •

19 3
4 • 6
6 1 8
a
4 •
16 5
3 1 8
3 5 8
1 B

a

17 3
5 B 14
10 2 0
B
3 •

18 1
3 3 2
7
V

1 ■
1 •

19 3
5 2 8
5 4 »
• 1 B

21 3
5 2 8
9 5 •
h 1 •
13 3

8 2
• 11 *
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d. 13 do 27 Personer for
tærede ........................
Rinskviin 20 potter. . .
Kanel Aquavit 1 pot, Si
tro n 5 potter............
d. 14 do. 30 Personer for
tærede ........................
Rinskviin 35 potter . . .
Kanel Aquavit l8/4 pot,
Sitron 2 potter ....
d. 15 do. 30 Personer for
tærede ........................
Rinskviin 19 potter. . .
Kanel Aquavit 2 potter,
Sitron 4 potter ....
d. 16 do 27 Personer for
tærede .....................
Rinskviin 8 potter . . .
Kanel Aquavit 1 pot, Si
tron 4 potter............
d 17 do. 30 Personer for
tærede ..................... ...
Rinskviin 10 potter. . .
Sitron Aquavit 3 potter
d. 18 do. 31 Personer for
tærede ..............
Rinskviin 8 potter . . .
Kanel Aquavit I pot, Si
tron 5 potter............
d. 19 do. 27 Personer for
tærede ........................
Rinskviin 9 potter . . .
Kanel Aquavit 3 potter,
Sitron 4 potter ....
do. noch bekommen 3 pot
ter Kanel och 3 potter Si
tron Aquavit tilskibs efter
velb. mens begiering . .
Noch bekommed Fransviin
och Bitterviin baade udi
Oxhoffder och Pottetal till
folket og Kolskoel beløffuer sig...........................
Noch 28 potter Kirsebær
vin a pott 2 $............
Vin Edig till førsten 38 pott.
a pott 2/3.....................

Å' ß Sucker Kandi till førsten M £ ß
vær Dag 1 pund foruden
19 3
till Vinen tilsammen 66
5 2 8
pund a u 4 $............
44 • *
64 . Top Sucker till Koli Sckoull
och till varm Viin 191
55 4 4
pund a pund 28 ß . . .
21 3 •
9 2 14 Puder Sucker til førsten och
Presten paa deriss Kam
mer 39 pund a p. 24 ß
9 4 •
4 5 8
noch 2*/a pund Moskater a
pund 9 # .....................
3 4 •
21 3
5 14 noch 7 pund toback a pund
6 $ piber 4 £ ............
7 4 •
7 2 • Bancket den Dag han fik
Audients 12 Fade ....
8 • •
Papier 4 Bøger a 24 ß . .
1 . ■
19 3
Vox til Luyss 31/« Lispund
2 1
a pund 21/«
............
23 2 •
Telleliuss till folcket for54
brendtudi deris Kammere
Citroner efterhaanden ladet
21 3
hente for. . ..................
1 1 •
24 4
6 Thüner Brühan a 5 Dal
3
ler 4 ß...........................
20 1 S
22 1 • 26 Thüner dansk 011 a 3
Daller 4 ß......................
53 • 8
2 1 •
Noch bekommen 45 Glass
flüyter er bortkommen
64
och Brut al|'............
7 3 •
Noch andere Glass foruden
19 3
for 6
8 ß..................
1 • 8
2 2 10
Noch Kirsebær, Rips, Jorbær og Erter til Fyrsten
2 2 •
9 •
Krebs Salle udi en Krücke
1 2 •
Noch en Dreyells Dug at
svøbe hans Sølff i . . .
1 • •
8 • • Noch effter velbr.Mends be
giering Herman Kaass og
Alexander Grubbe 3 Top
per Sucker till Skibs vei3 1 4
get 11 pund a pund 28 /
241 2 ■ 6 pund Sucker Kandi a
pund 4 £.....................
4 • •
1 • 12
12 4 • 36 Sitroner a 3 ß............

4 4 8

Summa Summari 1860 1 8

Dorrette S. Jacob
Timmermans.
Alle Slags Folk af de bedre Klasser toge ind her, naar de
gjæstede Hovedstaden, Kiøbmænd og Studenter, Præster og Of
ficerer; men vi ville kun her anføre de mere anseete Personer,
som vi have truffet paa i vore Kilder*) i Aarenes Løb, uden at
vi kunne indestaae for Navnenes rigtige Bogstavering.
) »Gopenhagenisch Garnisons Journal« og Regninger i Gehe! marki vet.
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I 1661 var gjort Akkord om den russiske Gesandts og hans
Følges Bespiisning og Ophold i Lekkerbidsken. De vare ialt
12 Personer og opholdt sig der fra 17 Januar til 30 Marts.
Ugentlig beregnedes 70 Rigsdaler og hele Regningen beløb sig
til 720 Rigsdaler., I Juli samme Aar, da et Keiserligt Gesandt
skab var ankommen, logerede Endeel af Følget, tilsammen 15
Personer, fra 30 Juli til 30 August her; Kontrakten var for
Maaltiderne ialt 240 Rdlr., og for 72 Kander Franskviin 18 Rdlr.
samt 011 for 6 Rdlr., tilsammen 264 Rdlr.
I 1662 d. 3 Juni sluttede Steen Hondorff og Marskalk
Sehested en Akkord paa Kongens Vegne med Dorrethe Timmermand udi store Lekkerbidsken om »at hun den nærværende
«Moskovitiske Gesandt, Selff Niende Person Sterck skall spise
»och underholle saalenge de her fortøffue med Kammerser,
»Senge, Mad och 011, dansk Brændeviin och 011 saavell imellem
»som effter Maaltid, item Ildebrand, Lys, saa de med billighed
»icke haffue dem at beklage; hvorfor hende affKgl. Maj. Skat»kammer skall gifues och betales for hver Person om Dagen
»Trei Rixort som beløber om Ugen fyrgetyffwe och Syff Rixd.
»i ort.«
De vare i Hotellet fra 3 Juni til 2 Juli og det Akkorderede
beløb sig til 209 Rdlr. 1 $ 8
men desuden indgav hun en
Regning, saaledes lydende:
d. 3 Juni dansk Brændeviin
4 Potter.....................
Spansk Viin 8 Potter,
Franskviin 6 Potter .
d. 4 Juni Brændeviin 4 Pott.
Spansk Viin 6 Potter,
Franskviin 6 Potter .
d. 5 Juni Brændeviin 5 Pott.
Spansk Viin 7 Potter,
Franskviin 8 Potter .
Suker Kandi 1 Pund, Top
Suker 1 Pund . . . ,

1

1'

ß
2 V

3 • •
1 2 •

2 3 •
1 4 •
3 4
•

5 6

Jordbær og Ribs hentet for
l’/s Pot Aquavit med
Covet........................
For Papir og Blæk til Ge
sandten ..................
For Hans Gass at age til
Toldboden..................
For 3 Baade, der førte
dem tilskibs...............
For Tobak og Piber i 4
Uger...........................

•

i' ß
4 6

•

2 4

1»

1 2
1

•

1

1

8

4 3 6

I 1663 træffe vi blandt Logerende i Lekkerbidsken: Gre
ven af Waldecks Secretair; Landsdommer i Blegind Pe
ter Dorell med Frue og 5 Personer; den svenske Minister
Henrik Schütz med Sønner og 2 Tjenere; Kammerjunker
Meldis og Churprindsen af Sachsens Folk; den engelske Se
cretair, som bragte Grevinde Ulfeldt hertil, med Tjener;
Adolph Pentz, Hofmester hos Hertugen af Nordborg; Alexan
der Wiches, engelsk Baron; Touristerne Capt. John C an-
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jars og Jaques Redet, skotske Adelsmænd »for at see Lan
det«; dansk Resident Petkum fra England; Kammerh. Rodrigo ved det oldenborgske Hof; Baron Rosen han med
Broder og Tjenere fra Frankrig. Den Kgl. Zahlkommissair i
Norge Peter Dreyer boede her fra 8 Aug. til 12 Sept. og
betalte for Kost og Logis 108 Rdlr. Fra 12 Sept. 1663 til 14
Juni 1664 = 39 Uger er beregnet 7
daglig for ham og
Tjener, son; udgjør 322 Rdlr., og for Kammere, Senge, Ilde
brand, Lys og 01 å 2
= 92 Rdlr.; i Alt 522 Rdlr.
I 1665 boede her Baron, svensk Kammerherre Rosen
kran z; Generallieutenant Marfeldt; CarlOxenstierne med
2 Tjenere; Diplomaten Scherring Rosenhan med Tjener;
den Zelleske Ambassadeur Werner Herman v. Sporch; Grev
Gustav Steenbuch med Hovmester; d. 26 Juli ankom Hertug
Hans Adolph af Piben med Jægermester, Secretair, Kammer
tjener, Page og Laquai. Hertugen og Jægermesteren fik 12
Retter Mad og benyttede de to store Sale, ligesom Folkene
havde Kammere og Mad; dette er i Alt beregnet til 5 Rdlr.
4 $, hvorimod Aquavit ved Ankomsten, og til Middag Rhinskviin, Zerbsterøl og andre fremmede Drikkevarer, samt Sukker
til Kaalskaal beløber 6 Rdlr. 2
Den 5 Oct. kom Hertug
Ernst Gynther af Sønderborg med Gemalinde og Prindser.
De toge ind paa Slottet, men Kammerjunker Frederik Schiøtt,
en Hauptmann, en Kammerskriver, Præceptor, Kammertjener
og tvende Piger spiste i Lekkerbidsken å 4
De øvrige Folk,
som Page, Laquaier og Kudske, i alt 7 Personer, spiste & 2 |L
Kammerjunkeren og Hauptmannen forbleve fra 5 til 9 Oct.; pr.
Dag for begge 10
For de to store Gemakker regnes 8 Rdlr.,
Ildebrand 4 Rdlr., desuden 8 Kander Rhinskviin, 26 Kander
Rommeldøs, 10 Kander Rostocker Øl, samt Tobak og Brændeviin =11 Rdlr.
I December s. A. boede Fyrsten af Moldau Georgius
Stephan i Lekkerbidsken. Han havde hos sig Cantsleren
Jacobus Nadiv Darsiani, Oberst Constantinus Nacolwitz og Secretair Johan Waggener, samt Page og 3 La
quaier; de ankom d. 20 Dec. og forbleve til d. 30. For For
tæring, flere Værelser, Ildebrand, Lys, 01 betaltes i Alt pr. Dag
12 Rdlr. = 120. For Spanskviin, Rhinskviin, Franskviin og
Brændeviin samt Aquavit 36 Rdlr. For Folkene Viin, Aquavit,
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Piber og Tobak 19 Rdlr. — I 1666 kom Landgrev Ludvig af
Hessen-Darmstadt til Staden d. 24 Januar og steeg af i Lekkerbidsken med Hofmester Fredenberg, Kammerjunker
Schwartz, Secretair, Kammertjener, Page og 2 Laquaier.
Fyrsten spiste først med Hofmesteren, Kammerjunkeren og som
Gjæst Rigsmarskalken. Den Dag havde man tvende Maaltider
ä 14 til 16 Daler og »hvad som af Bordet kom, spiiste Laquaierne«. Secretairen, Kammertjeneren etc. spiiste å 4
Confect 9 Rdlr. Fyrsten tog d. 25 ind paa Slottet at boe, de
Øvrige bleve. Endvidere boede her i dette Aar Joachim
Strop, Secretair hos Dronning Christine af Sverrig; Grev
v. Müntzell med 2 Tjenere; Lorenz Adami, Kammerherre
hos Dronning Christine; hendes Hofjunker Adrian W i tsen
med 2 Tjenere; Hofjunker Joh. Adolph Bordman hos Land
greven af Hessen; Greverne Anthoni og Curgi Nignelli
fra Italien med Betjenter. — I 1667 logerede Fyrsten af Mol
dau med Følge atter her, da han reiste tilbage fra Sverrig.
Landgreven af Hessen-Cassels Afsending Frederik v. Dalvig
var indlogeret paa kongelig Regning. Endvidere Arend Da
vidsen, Kammertjener hos Dronning Christine; Gustav
Adolph de la Gardie med 4 Tjenere; den brandenborgske
Afsending Blumenthal; og i Juli en russisk Gesandt med
Følge, hvorfor der blev sat to Skildvagter for Lekkerbidsken;
senere boede her Marquis Pietro de Serieno med Følge.
I Sept. 1669 bebudede en hamborgsk Avis*) en meget for
nem Herres Ankomst til Kiøbenhavn; han heed Johan Mi
chael v. Cigala, var en Fætter til den tyrkiske Keiser, var
gaaet over til Christendommen og havde løskjøbt over 300
Christne Slaver, af hvilke han havde truffet flere paa sin Reise
i England og Holland. Denne Herre, der var meget sprog
kyndig og blandt flere Titler kaldte sig den hellige Gravs Guar
dian, agtede sig nu til Kiøbenhavn. Kort efter indtraf han ogsaa her, og saasnart Hoffet erfarede hans Ankomst til Ny-

♦) Som en Mærkelighed ville vi anføre, at samme Blad fortæller, at et Skib
fra Guinea var ankommen i de samme Dage og havde medbragt nogle
store Ørne, 2 levende Krokodiller, en Tiger og nogle mærkelige Høns,
hvilke Dyr man agtede at forære Kongen af Danmark, der just i de
Dage var i Gluckstad.
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Amager (hvor Frederikskerg By nu ligger) blev han paa Kongl.
Befaling afhentet af Ceremoniemester Speckhan i en Kgl.
Vogn med 6 Heste for, og ført til Lekkerbidsken, hvor han
blev holdt frit. Skildvagt posteredes ved Hotellet og Mikkels
dag havde han Audients hos Kongen paa Rosenborg, ved hvil
ken Leilighed de fornemste Ministre vare tilstede; Garden til
hest holdt ved Havens Indgang og Livregimentet dannede.Spalier ved Broen og Slottet. Kongen forærede ham en Sølvfontaine, der var 2x/2 Alen høi og angives af Nogle til en Værdie
af 2000 Rdlr., af Andre til 700 Rdlr. Holger Wind blev af
Kongen sendt til Lekkerbidsken for at paasee, at Alt var ind
rettet paa det Omhyggeligste. Han kaldtes »Bassa« og havde
tre Personer med sig foruden »den sorte Monsieur Manuel
og Tolken Signor Carelo« samt flere Tjenere. Af og til ind
bød han de herværende Italiener og Franskmænd, og engang
gav han en Diner for Generalmajor Ahlefeldt, den bekjendte
Borro, den brandenborgske Resident, Ceremoniemester Speck
han, Mogens Gjøe og Flere. Han forblev her fra 28 Sept.
til 7 Oct. og Madam Timmermands Regning er beregnet for
12 Retter Mad og 6 Fade Konfekt og Frugt, samt Senge i de
bedste Værelser og Lys, til 12 Rdlr. om Dagen. Desforuden
for hiint Gjestebud 12 Rdlr. og for Rhinskviin, Franskviin,
Aquavit, Lemoner »hvoraf Saften er kommen i Vinen« samt
fremmed 01 =44 Rdlr. — Imidlertid fattede Ahlefeldt Mis
tanke om at Bassaen ikke var den, som han udgav sig for at
være, hvilket man ogsaa havde meldt fra England. Ahlefeldt
udlod sig derom til Bassaen selv, som klagede til Kongen og
forlangte Reparation. Men han fik Ordre at begive sig bort
og senere fortalte Kongen i den svenske Gesandt Liliecronas
Nærværelse, at den foregivne Tyrk var en Jøde, der var bleven
sat fast i Sachsen og ført til Wien. Det var ikke førstegang at
man var ble ven bedraget: i Aaret 1667 d. 26 Nov. ankom en
Herre, der kaldte sig Fyrst Nicolaus v. Stochheim og ud
gav sig for at være Keiserlig Afsénding, men ved Undersøgelse
befandtes at være en Skjelm.
Af notable og bekjendte Logerende i Store Lekker
bidsken 1663—69 ville vi endvidere anføre:
Franz Sollniensch, Adelsmand I v. Eckebladt med Tjener.
fra Breslau.
I
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Schverinsk Raad Joh. Valentin
Luttich.
Jacob Anton v. Schwertmann.
Henrik Flemming.
Frederik Marschalck fra Stock
holm.
Svend og Peder Ribbing.
Gabriel Marselius fra Holland.
Axel Wacht, > Adelsmænd fra
Henrik Roil, I
Reval.
Johan Schwanfeldt.
Joh. Adam v. Stampel.
Jost Frederik og Ulrich Øxel,
liflandske Adelsmænd.
Andreas Keulenbruch med Frue
og Tjener.
Herman Wolffrath, Adelsmand
fra Stralsund.
Vilhelm Kruckow med Tjener.
Artilleri - Oberst
Christopher
Kuna.
Baron Carl Oxenstierne.
Gustav Tungi.
Oberst Christopher v. Eltenau
med 4 Tjenere.
Grev Gabriel Oxenstierne med
Hofmester og Kammertjener.
Karen Gyldenstierne.
Oberstlieutenant Lutchen.
Lorenz Creutz, svensk Adels
mand fra Heidelberg.
Henrik v. Seyer.
Jørgen Krag.
Axel Jostow.
Grev Gustav Steenbock den
yngre med Hovmester.
Brødrene v. Løvenschildt.
President i Stiftet Bremen Fre
derik Kley.

Carl og Axel Gyldenstierne fra
Sverrig.
Oberst Hagedorn.
Erdmann v. Podebusk.
Landdommer Gynther Moensen
med Tjener.
Proviantforvalter Nicolai Berentsen fra Fredericia.
Anton de Bruin, svensk Factor.
Proviantforvalter Carstens fra
Kronborg.
Roderickus, hollandsk Adels
mand.
Jægermester Holst fra Nordborg.
Ritmester v. Qualen.
Johan Ribbing med 2 Tjenere.
Svensk Secretair Andreas Wendtzell.
Hans Ernst v. Rothenstein.
Franz Albrecht v. Treleben med
2 Tjenere.
Oberst Fircks.
Oberst Jens Løwenklov.
Oberst Helmuth Pless.
v. Sternberg v. Hartenstein.
Frederik v. Geiberg.
Ernst Gustav v. Bützow.
Joachim Strop.
Schwanfelt.
Lindemand.
Capitain Hardevig.
Capitain Blanckheim.
Claus Wørrenhoff.
Johan Bøckelmann.
Christopher Gyldenstierne.
HoQunker Edvard Lufft.
2 Grever v. Nickel.
Lieutenant Falckenberg.
Oberst Buchwald.
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Gustav (Jlfsparre.
Ludvig Mørner.
Jørgen Otto Steinhelm.
Werner Svendsen.
Gustav Adolph de la Gardie med
4 Tjenere.
Kammerherre Henrik Giøe.
v. Harenberg fra Brunsvig.
Oberstl. Berning.
Jens Krabbe.
Christopher Ernst Friis.
Joh. Otto v. Hinrichen fra
Bremen.
Otto Joseph Korff.
Ernst Wedel fra Mecklenborg
med 4 Tjenere.
Christian Bülow.
CarJ Vegesack fra Stockholm.
Axel og Gabriel Bielckenstern.
Ritmester v. Stenbock.
Gustav Kruse med 2 Tjenere.
Capitain Johan Nerop.
Andreas Broberien, Secretair
hos Dron. Christine og hans
Broder Hans.
Christian Rothkirck.
Gabriel Rothleben.
David Germer.
Johan Marselius.
Geheimeraad Ermann.
Svensk Commissarius Christo
pher Schneider.
Generalmajor Gorgas med Secretair og 2 Tjenere.
Mr. Constantin Baron.

Lubinitschy (dansk Correspon
dent).
Grev Knud Hoick.
v. Falkenberg.
Kammerjunker Hans Vilh. Rei
chel.
v. Hammerstein.
v. Reichau.
Heinrich v. Platen.
Stromfeldt.
Joh. Vilh. Stam.
Augustinus Kulewein.
Dandsemester Peter Jülitz.
Olaf Rammel.
Key Rantzau.
Ditlev Fries fra Oberlausitz.
Otterklou.
Claus Brockenhuus.
Otto Scheel.
Kammerherre Wedel.
Generalmajor Schultz.
Oberst Budde.
Capitain Budde.
Carolus Pauli Comediant.
Friedrich v. Schwelck.
Frederik Rewentlau.
Joh. Samuel Saltzmann.
Oberst Wittmack.
Capitain Brüggemann.
Overauditor Jacob Meyer.
Licentiat Mauritius fra Holsteen.
Cornet Zeilenberg.
Gustav Snolsky.
Gustav Bejer.
Major Mackandi.

I mange Aaringer havde Lekkerbidsken af Staden været
udlejet til Jacob Timmermands Enke Dorrothea, derefter
Danske Samlinger. Anden Rakke. I.
23
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til Sønnen Peter Jacobsen Timmermand. Men i 1682
besluttede Magistraten at sælge Gaarden og den Kongelige Be
villing i denne Anledning lyder saaledes:
»Chr. V etc. Wor Naade tilforn. Wiide maa j at Vi allern.
hafver bevilgit, at j det Staden tilhørende Huus, med des til
behør ved Amagertorf liggendes (Lekkerbidsken kaldet) maa
selge oc afhende dog med saadanne Vilkor at det fremdeeles
saasom det hidtil været hafver It ordinari Stads-værts- eller
Gieste Huus forblifver, derefter i Eder allerunderdanigst hafver
at rette, befallendes Eder Gud. Skrefvet paa Wort Slot Kiøbenhaffn d. 13 May Anno 1682.«
Aaret derefter resolverte Kongen:
»Wi Chr. V etc. G. A. V. at efftersom hos os allund, an
søges og begieres vor allern. Confirmation paa effterskrefne
Bref, liudendes ord efter andet saaledes: Anno 1682 Løfverdagen d. 10 Junii, er af mig (Jnderskrefne effter samtlig den
veledle och velbiurdige Magistrats anordning och begiæring,
Stadens grundmurede Vertshuus (Lekkerbidsken kaldet) belig
gende paa Amagertorf, hvilket forn. grundmurede Vertshuus
med ald dest rettighed og frihed udi Lengde og Breede oppe
ock under, saasom det nu bebiugt, begreben, indhegnet och
forefunden var, med een Jern Kachelofen, Indkiørrsel, Stald
rom, Pompevand i Gaarden, Kielder under Huset, och ellers
alt huifi Gaarden med Rette tilhør, item Jordefri Grund och
Eiendom, ved lovlig Auction Soldt til den Erlig, Velagte og
velfornemme Mand Peter Jacobsen Timmerman, Borger
och Indvohner i dend Kongelig Residenzstad Kiøbenhafn, som
den meest biudende for Tii Tusinde, femb hundrede een og
Tredeve Slettedaler, Jeg siger 10531 Slettedaler, hver Daler til
64 0 danske bereignet, och samme Grundmurede Gaard och
Eyendomb Er Soldt med Efterfølgende Conditioner: 1. Blef
oplæst K. M. allernaad. Bref, at hvo der samme Huus kiøber
eller beboer, skal holde derudi et forsvarligt Wertzhuus for
dennem och deris Effterkommere, hvoraf hannem skal gifves
en Copie under Stadens Seigl eftersom Originalen der af bliwer bevaret paa Raadstuen. 2. Hvo der kiøber eller beboer
bemeldte Stads Vertshuus skal staa vnder Magistratens Inspection och Byens Jurisdiction, at der blifuer holt et forsvarligt
VertshuuB. 3. Hvo som kiøber eller beboer bemeldte Stads
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VertshuuG, haffver at lade sette Stadsvaaben udhuggen i Steen
ofver Dørren med samme inscription: Kiøbenhaufns Stads-VertshuuB Anno 1682. 4. Hvo som beboer samme Huus skal være
fri for Byens Bestillinger som er at være Kiembner, overfor
mynder, formynder undtagen for dennem som loven hannem
tilholder, Kircheværge, fattiges forstander, Rodmester, Tingmand,
sexten Mandstoug, Byens Commissioner, sampt ordinaire Indqvarteringer af Huset og Kielderen, dog huiO der blifver bygt
noget Huus paa Siderne til Øster Gade och Kirkestrædet, til at
bortleje, da skal saadanne Leyehuse ei være fri for nogen Indqvartering. 5. Betallingen skal skee paa efterfølgende Maade,
først skal indfries een Obligation paa 1500 Rixdaler in Specie
hoes Hospitalet med Rente fra 11 Juni 82 och Resten betales
efter Magistratens Anviisning udi danske Croner til bemeldte
Stads Gieids afbetaling, med Rente fra 11 Junii 1682. 6. De
Skatter, som ere forfaldne til 11 Juni 82 af bemeldte HuuO
betales Byen, menfi effter bemeldte tid skal hånd betale Skat
terne, som Huuset kiøber. Dette jeg med Haand och Seigl
bekreffter. Datum Kiøbenhaufn ut supra Carlos Rodriquez.
Da ville vi forskrefne Bref udi alle dets ord, clawsuler og
punkter efftersom det her ofuen indført findes, allern. hafue
confirmerit og stadfest, saa och hermed confirmere og stad
fæste. Dog dersom forskrefne Peter Timmermand skulde
nogen tid tilsinds vorde, enten formedelst alderdom och Svag
hed, eller andre Aarsager, ei Vertshuufi at ville holde, skal det
hannem for sin och Hustrues persohner allern. verre tilladt det
at opgifue, huorimod de derudi ommeldte Friheder skal op
høre, indtil det igien af andre vorder beboet, som VertshuuG,
som forskrefuet staaer, forsvarligen holde ville, forbiudende alle
och enhver herimod efftersom forskrefuet staaer, at hindre eller
i nogen maade forfang at giøre, under vor Hyldest og Naade.
Gifuet paa Vort Slot Kiøbenhaufn d. 17 februari Anno 1683.
Under Vort Zignet;
Christian.«
Lekkerbidskens Gaard strakte sig »fra Anna salig David
Svartzis Huus af Øster i Vester til St. Nikolai Store Kirke
stræde; dets Dybde eller Længde er 42 Alen S1,« qvarteer.
Af Sønder i Nord langs Amagertorv til Østergade er dets Brede
og Linie 27 Alen 2 Tom. Noch af Vester i Øster fraAmager23*
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törv ud til Østergade til Anna sal. Svartz’s Husses Hjørnestolpe
51 Al. 1 T.« Gaarden blev solgt af Peter Timmermands
Enke 1689 til Etatsraad Elias Hübsch, tilhørte 1701 Kiøbmand Jørgen Struckmand og senere Borgemester Michael
Grøn; dennes Enke solgte den til Regimentsqvarteermester
Wilhelm v. Asperen og derefter besades den af Major Cæ
sar August v. Wilster. Endnu engang havde denne Gaard
huset en fornem Gjæst, idet Hertugen af Plöen, der var kom
men til Staden i Anledning af den oldenborgske Kongestammes
Jubelfest, i October 1749 logerede hos Enke Borgermesterinde
Grøn; thi den Skik vedblev endnu nogen Tid, at høje Herska
ber i overordentlige Tilfælde indqvarteredes hos dem, der
havde gode Ledigheder; — paa samme Tid boede Hertugen af
Sønderborg hos General Numsen og Hertugen af Glücks
borg hos Hofapotheker Gottfried Becker. — Gaarden af
brændte i den store Ildebrand 1795, og vi have til dens Er
indring vedføjet en Afbildning af dens Udseende.
Det næste Hôtel i Rangen var Prindsen af Danmark
paa Østergade hos Henrik Dyer. Her logerede i 1668 Her
tug Carl Gustav af Mecklenborg.
Derefter synes Den
sorte Rytter ved Nybørs hos Christen Jacobsen at have
været stærkt besøgt af velhavende Reisende. Desuden nævnes
paa denne Tid Den hvide Svane ved Stranden; Fortun
ved Stranden; den gamle Prinds i store Færgestræde hos
Claus Michelsen; Havfruen var især besøgt af svenske
Cavalerer; Tre Kroner paa Østergade; Den forgyldte
Hiort; Druen i Færgestræde, hvor mange hollandske Skip
pere toge ind; Wapen von Hamburg; Wapen van Hol
land; Krandsen paa Christianshavn; den forgyldte Falk;
det Stralsundske Herberge; Vognmandsherberget i
Springgade. Alle disse nævnes i 1662. I de følgende Aar fore
komme 1665 Frankfurt am Main i Høibrostræde; Skibet ved
Christianshavns Bro; Heidelberger Viinfad i Skindergade,
hvor den franske Generalmajor La Coutehr med 3 Tjenere,
der kom fra Dantzig, tog ind. 1666 Engelen i Pilestræde;
Det forgyldte Anker; Den hvide Rytter ved Børsen, der
i de følgende Aar meer og meer besøgtes; Stadt Lybek bag
Børsen; Odense, hvor en af Fyrsten af Moldaus Følge Ni
colaus Spatarius logerede; Den sorte Morian vedStran-
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den. 1667 nævnes Elephanten ligefor Holmens Kirke, hvor
Preben Brahe boede; Amsterdam; Det forgyldte Kors
ved Nikolaikirke. I 1668 træffe vi desuden paa Flensborgs
V aaben ved Nicolaikirke hos Peter Laur i tzen, besøgt især
af svenske Officerer; Bergen i Norge; Den forgyldte
Biørn i Larsbiørnstræde; Den norske Løve; Sorte Ørn
ved Stranden; den forgyldte Sol ved Stranden; det lybske
Herberge; Røde Hest paa Vestergade; Rosen ved Stran
den, Prindsen afOranien i Nyboder. 1669 kommer endnu
hertil Den gyldne Ørn i Kirkestræde; Paris, og Capadocia ved runde Kirke.
Uagtet alle disse anførte store og smaa HGteller kunde
det dog undertiden indtræffe, at de bedre vare opfyldte af Rei
sende, og at de mindre gode vare altfor simple til at modtage
de mange fornemme Folk, der undertiden gjæstede Kiøbenhavn.
Saaledes indtraf i Perioden mellem 1648 og 1670 over 50 Ge
sandtskaber og mange af disse bestode af talrige Medlemmer
og forbleve her længe. Ved saadanne Ledigheder tyede man
til enkelte Personer af Borgerstanden, der vare i Besiddelse af
store Gaarde, god Leilighed og havde Lyst og Fordeel af at
herbergere Fremmede. Saadanne vare i denne Periode:
1. Mette Rhode, der ejede en stor Gaard i Høibrostræde, hvor allerede tidligere Franz Rhode modtog frem
mede Gjæster af en vis Stand. Det store hollandske Gesandt
skab, van Beuningen, van Amerongen og van Viersen
med Følge, som i Febr. 1656 kom til Kiøbenhavn, logerede
hos Mette Rhode og i denne Anledning skriver Frederik III.
til Steen Hondorff og Jacob Rodsteen: »V. G. T. Vi
»beder eder oc ville, at I med forderligste lader obne alle ge»ipacher oc Værelserne vdi Corfitz Ulfeldts gaard her vdi Byen,
»som forsegled ere, til at lade dennem besee af de hollandske
»Gesandter, siden haffner i vdi en eller flere Kammerser, saa
»vidt som dertil fornøden giøris, at lade fløtte oc indsette alt
»huis gods oc boeskab som der findes oc siden Døren til
»samme Kammers eller Kammerser att forsegle. Men huis
»leder oc andet tapedseri omkring i Stuffuen saavelsom boerde
»bencke Stoele Kackelofne oc andet, som til daglig brug be»høffuis oc der tilstede findes, det haffuer i rigtig at registrere
»oc en fortegnelse derpaa wnder eders hendes til Mette Rode,
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•saavidt som hun deraf begierer tilligemed nøglen dertil huset
»oc de andre Kammerser, som icke af eder forsegled bliffuer
»imod hindis Bewis att levere, saa at hun siden dertil tilbør*
»ligen kan suare, men huis af Skabet som forskrefuet staaer
»oc bemeldte Mette Rode icke vil haffue, det haffuer i tillige
»med det andet indtil paa videre anordning under forseiling at
»hensette. Haffniæ 9 Mart. 1656.«
Med Rette kunde Ambassadeurerne derfor melde hjem,
»at de vare bievne førte til et Logement, der var meubleret
med kongeligt Boskab«. Der var givet Ordre til Jægermeste
ren om at forskaffe til de hollandske Gesandters Tractement 2
Stykker stort Vildt, 2 Daadyr og 2 Raadyr, og i det Hele be
handledes de med overordentlig Forekommenhed og bleve herligen trakterede.
Hertugen af Vtirtemberg boede her 1666, den polske Ge
sandt Pardemanski 1667, og samme Aar de hessiske Afsendinge; i 1669 førtes den engelske Ambassadeur Greven af
C arlisle til Rhodes Gaard. Han kom tilsøes fra Lybek og
blev afhentet af Statholder Ahlefeldt i en Gallei. Fra Told
boden førtes han i Kronprindsens Vogn med 6 Heste for og
fulgt afSchacks, Gyldenløves, Gabels ogKlingenbergs
Karosser under Salut til sit Logis. Statholderen i Holsteen
Frederik v. Ahlefeldt boede samme Aar hos Mette Rhode.
2. Johan Heideman og Kone Veronica Elisabeth
ejede paa Slotsholmen*) en stor og velindrettet Gaard, hvor i
1666 den lyneborgske Afsending Franz Ernst v. Platov
boede med en Junker og 3 Tjenere fra 10 April til 8 Maj;
hans Fortæring kostede 354 Rdlr.; fra 6 til 14 August ligeledes
den chursachsiske Kammerherre v. Miltitz; fra 25 Aug. til 3
November Baron Christian August v. Friesen med Hof
mester; Dagen blev beregnet til 2 Rdlr. for Kosten; 81 Potter
Rhinskviin a 14 Lybsk Skilling udgjorde 23 Rdlr., og Logis,
Senge, Ildebrand og Lys 18 Rdlr.
Om Efteraaret kom Hr. v. Miltitz igjen med Tjener og
fortærede fra 9—12 Spt. 24 Potter Kirsebærviin a 2
12
*) Paa den vestre Side af Slotsholmen stod en heel Deel anseelige Gaarde,
der senere kiøbtes og nedbrødes, da Slottet og dertil hørende BygDinger
udvidedes og forøgedes.
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Potter Rhinskviin a 14 Lybsksk. og 2 Potter Franskviin for
uden Maden.
Den lyneborgske Kammerjunker Simon de la Chevale
rie boede her fra 2 til 20 Oct., og fra 15 Nov. til 27 Dec.
den lyneborgske Gesandt Werner Herman v. Spørck. For
Maden betalte han 1 Rdlr. daglig, ligesom og for en Lieute
nant Brockhusen, der ledsagede ham; for sine 2 Tjenere
2 Slettedal. daglig. Af Drikkevarer er anført 295 Potter Rbinskviin og 208 Potter fremmed 01; desuden Konfekt, Æbler og
Nødder.
1667 boede den lyneborgske Gesandt Franz Ernst v.
Platov alter her fra 13 Febr. til 8 Maj med en Junker og
en Tjener, gav Selskaber, og fortærede 482 Potter Rhinskviin,
saa at Regningen til Hoffet udgjorde 633 Rdlr. 5^4$. —
Kammerherre Kai v. Rumohr logerede hos Heidemanns fra
16 til 31 Juli s. A., og 1671 ankom 2 Hertuger af Viirtemberg d. 16 Nov. under Navn af Baroner af Hellenstein og
toge ind her.
3. Carl van Mander, der besad en stor Gaard paa
Østergade med 3 Vaaninger og Udkjørsel til nuværende lille
Kongensgade. Han var egentlig Maler, var født i Delft i Hol
land, hvor hans Fader havde en stor Fabrik til at væve Tapeter;
han havde leveret mange Arbeider til Frederiksborg Slot. Efter
Faderens Død var han som ungt Menneske kommen med sin
Moder til Kiøbenhavn for at indkassere de Penge, der endnu
skyldtes Boet, og forblev da her, hvor han uddannede sig til
en berømt Kunstner, blev Kongelig Hofmaler og malede en
meget stor Mængde Portraiter. Moderen Cornelia Roswyke
havde ofte Leverancer til den Kongl. Hofholdning af Sager,
som hun maaskee skaffede fra Holland, saasom Flesk, Vox,
Sæbe, Sødmælksoste, og der findes endnu Regninger fra 1644,
der først bleve betalte 1657. van Manders Gaard var et af de
Steder, hvor notable Reisende toge ind, eller anviistes Be
boelse paa Hoffets Regning, men desforuden seer man af de
faa Kilder, som ere os levnede, at han imodtog Folk af meget
forskjellig Qvalitet. 1 1656 da den hollandske Admiral Opdam var i Kiøbenhavn, logerede han hos v. Mander, og 1660,
da den svenske Resident Duv all var ankommen, boede han
sammesteds.
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I et Brev af 23 Febr. 1661 fra Helsingør yttrer Duvali,
at van Mander var bleven utilbøielig til for Fremtiden at tage
imod Gjæster, og det er troeligt at han har havt Ubehagelig
heder for at have logeret en Svensk, da Gemytterne endnu
vare saa ophidsede mod denne Nation. Desuagtet see vi at
Duvali i Maj boede hos van Mander og forblev der hele Som
meren. I 1663 logerede en Franskmand Mr. Pierre Dansée
med Tjener hos v. Mander i hans Baghuus og 1664 boede 6
af den franske Ambassadeur T er Ion s Suite hos ham; ligeledes
1665 en Korporal v. Stey, en Skipper Hans Brand og en
Hr. Michael Clavier, ligesom s. A. i Maj den hollandske
Resident Le Maire. Tidligere allerede var den franske Am
bassadeur Terlon flyttet ind til ham og den 3 Maj kom den
hollandske Ambassadeur v. Amerongen til Staden og tog ind
til van Mander, hvor ogsaa i Juli Franskmændene Mrs. Hec
tor og Liepres logerede. — I det følgende Aar lod den hol
landske Resident i Anledning af den hollandske Flaades Sejer
over Englænderne (11 — 14 Juni) d. 27 Juni foranstalte en Fest
ved at lade antænde en Mængde Beegkrandse og affyre en
Deel smaa Kanoner; han trakterede en Deel af de Kongl. Be
tjente og lod Viin og 01 uddele blandt Folk. Af Logerende
hos v. Mander i dette Aar nævnes endvidere Marcus Frost,
en Borger fra Helsingør, og svensk Secretair Johan Iderkarli. — Den 13de Sept. s. A. om Aftenen drog den chursachsiske Ambassadeurs Suite, 16 Herrer og 10 Tjenere ind
til v. Manders, nemlig Licentiat Hoffmann med 2 Tjenere,
Dr. Bussius med en Tjener, Hr. Chemnitius med Tjener,
Grev Kinskis Hofmester med Tjener, en Apotheker med Tje
ner, Hofpræsten Dr. Weller med Tjener, Hr. Borchardt
med Tjener, Hr. Becker med Tjener, Hr. Furman, Hr. Axen,
Hr. v. Friesens Secretair med Tjener, Hr. Sulzberger, Hr.
Augustinus Müller, Hr. Landsberger, Hr. Lange, Hr.
Kitzkatz, Hofmester hos v. Friesen; de forbleve der til d.
31 Oct. og den akkorderede Betaling var daglig 5
for en
Herre og 2 # for en Tjener. Den 31 Oct. afreiste Hofmeste
ren, Hr. Weller, Hr. Be cker, Sulzberger, Lange, Chem
nitius samt 4 Tjenere; Hr. Chemnitius kom tilbage med
sin Tjener d. 10 Nov. og forblev tilligemed de Tilbageblevne
indtil d. 19de, da de Alle afreiste. Af Drikkevarer blev under
*
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deres Ophold fortæret 2 Tønder Rummeldrufl og 2 Tønder Rostocker 01 a 5 Rdlr.; 16 Potter Spanskviin; Rhinskviin; 21 2
Pot »Fruntiniack« a 31 For extraordinaire Gjæster betaltes 158
Rdlr. 1^8^; for 18 Favne Brænde forbrugte i 6 Værelser i 9
Uger a 2 Rdlr. = 36 Rdlr.; for Sukker til varm Viin og
Koldskaal 6 Rdlr. 4^8/3; for 88 Stykker ituslagne Glas og
Bouteiller 11 Rdlr., og til en af Tjenernes Begravelse 30 Rdlr.,
hvilket tilsammen udgjorde paa Kongens Regning 1312 Rdlr. 11
8 li- — I 1667 d. 4 Juli gav Amerongen en stor Fest i
Anledning af Hollændernes Tog opad Themsen; nogle hundrede
Beegkrandse bleve antændte paa nuværende Kongens Nytorv og
Raketter gik op. I Ambassadeurens Bolig vajede Generalsta
ternes store Flag, under hvilket hang over hundrede store Lyg
ter med brændende Lys i. Ud af Vinduerne hang mindre hol
landske Flag. Paa Torvet blev fyret med 9 Kanoner og der
efter saluterede Flaaden. Foran hans Huus bleve nogle Fade
med Viin givne til Priis. I Januar s. A. havde den hollandske
Resident fra Stockholm Nicolaus Heinsius logeret fra 12te
til 19de hos van Mander; i Febr. boede 2 Reisende Morten
Dørfer og Philip Mann og om Sommeren Ulrich Schnell
fra Holsteen sammesteds. Den 2 Sept. Kl. 8 om Aftenen havde
Amerongen ladet antænde Beegkrandse i Anledning af Fre
den, og d. 4de gik han og den franske Ambassadeur Terlon
ombord for at reise hjem. Ved denne Leilighed blev her i
Staden et stort Opløb, idet en Soldat, som havde havt Vagt
udenfor deres Logis, kom med en Vogn fuld af Bagage til
Toldboden. Da Tøjet var aflæsset, begjærede Vognmandskudsken sin Betaling, hvortil Soldaten svarede at den kunde han
faae inde i Byen. Kudsken, ei tilfreds dermed, vilde beholde
en Kuffert i Pant og kjøre bort med den. Soldaten slog ham
derfor, og Sergeanten paa Toldbodvagten, der ei kunde lide
dette, tiltalte Soldaten haardt; da denne svarede ham paa
en upassende Maade, tildeelte Sergeanten ham nogle Fugtel.
Nogle Franskmænd toge nu Soldatens Parti og bankede først
Vogmandskarlen, og da Vagten vilde adskille dem, satte de sig
tilligemed Soldaten til Modværge; og dersom ikke Gaptainen
paa Skibet Spes havde sendt nogle Skibsfolk i Land til Vag
tens Understøttelse, vilde den være bleven overvældet af de
Franske. Sergeantens Klæder vare paa flere Steder gjennem-
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stukne og ban selv saaret i Ansigtet. Den følgende Dag lod
Oberst Rosenkranz Soldaten arrestere, men da ban førtes
gjennem Høibrostræde, kom Terlon’s Folk løbende efter Vag
ten, befriede Soldaten og førte ham tilbage til Ambassadeurens
Logis.
1 1668 finde vi en Capitainlieutenant Lorenz Mittelthon,
der var kommen fra Lybek, logerende hos v. Mander. 1669
ventede man Greven af Essex som Ambassadeur her til Sta
den og der blev hos Carl v. Mander blandt Andet indrettet
en Forhøining, paa hvilken Ambassadeurens Stol skulde staae
naar han sad tilbords; hvilket udførtes af Hofsnedker Balck.
Essex’s Hofmester døde her, og da Kongen erfarede at ban
havde været Major, befalede han, at hans Liig skulde bæres af
Underofficerer og at Garnisonens Officerer skulde følge ham til
Jorden. I Juni 1670 ankom atter en hollandsk Ambassadeur
de Wit for at lykønske Kong Christian V til hans Thronbestigelse; denne boede hos v. Mander, hvor en Dag en stor Strid
opstod og flere Kongl. Betjente bleve arresterede, uden at man
finder optegnet hvori Sagen egentlig bestod.
Det synes at have været v. Manders Hustrues Marias
Departement at herbergere Folk, thi hun har qvitteret for Reg
ningerne, skjøndt Manden var i Live. Han ejede ogsaa et
grundmuret Huus ved Stranden, samt en Gaard og 5 smaa Vaaninger i nuværende store Kongensgade.
Da han var en saa talentfuld Mand, der besad en for den
Tid mærkelig Samling af Bøger og Sjeldenheder og bliver ofte
omtalt, uden at man endnu besidder nogen Levnetsbeskrivelse
af ham, være det os tilladt her at benytte Leiligheden til at
give et Par Bidrag til hans Families Historie her i Landet.
Hans Søster var gift med Maleren Abraham Wuchter; ved
sin Død 1672 synes han at have efterladt flere Børn. Der om
tales saaledes en Johan van Mander, der i April 1674 æg
tede Christine Luders; en Maria Constantia van Man
der havde været gift med en Bernt van Halberstadt, men
var allerede 1661 Enke. Hun havde Kroen i Frederiksborg; en
Adam v. Mander kaldes 1669 Byfoged; endelig den bekjendte
Instrumentmager Carl van Mander, som var gift med Elisa
beth Rømer. Han ejede en stor Gaard paa Hjørnet af Ny
Kongensgade og Frederiksholms Kanal, hvortil han kjøbte Plad-
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sen af Kongen og fik Skiøde d. 3 Febr. 1666 paa Grunden,
der var 48 Alen mod Kanalen, 100 Alen mod Nykongensgade
og 96 Alen bagtil. Af yngre Personer forekommer Maria Eli
sabeth, Carl og Ellen van Mander som Faddere ved Aar 1706.
4. Den saakaldte »franske Kok« Crequi, der boede ved
Stranden, var ogsaa en af dem, der havde gode Logementer i
denne Periode, og hvo der vilde spise godt eller traktere sine
Venner, kunde hos ham blive tilfredsstillet. Mange Franskmænd
og Italienere logerede hos ham, blandt hvilke vi ville nævne
Jean Tot, Devoderot, Dirna, de Bees, Jan Major,
Skibskaptain Tuteé, Dubrell, Francois Tambord, Augu
stin og Bernard Olosi, César, Dronningens Hofskræder
Ramme, Adelsmændene Jacopo Marucelli og Dominico
Marte lli fra Florents*), fransk Major Mai s on; men ogsaa
Folk af andre Nationer, som Peter Brun, Alexander Bort,
Peter Ranlzau, Ditlev v. Buchwald, Baron v. Friesen
og Grev Sparre.
Sidstnævnte havde her d. 8 Juli 1666 indbudt adskillige
fornemme Personer, men under Maaltidet opstod en heftig Strid
mellem Overskjænk Winterfeldt og Generalmajor Schultz,
saa at de brugte Næverne, og det vilde havt farlige Følger, der
som ikke Generalmajor Ahlefeldt og Krigsraad Tscherning
havde lagt sig derimellem. Imidlertid gjorde Sagen stor Opsigt.
5. Karen Haagensen, Enke efter Thomas Jensen
Daabelsteen. Hun ejede et Huus paa Amagertorv, med tvende
Vaaninger til Helliggeiststræde og modtog Reisende, som Hol
ger Bille, Niels Parsberg, Capitain Elias Grøn og mang
foldige Andre. Her boede en Tid lang en Adelsmand fra Lol
land: Otto Josva v. Kor ff til Nørregaard, der havde en Sag
for Høiesteret, der gjorde stor Opsigt. Efter at han nemlig i
10 Aar havde været gift med Magdalena Sybilla v. Pappenbeim og havt 7 Børn med hende, faldt han paa at anklage
hende for Utroskab, Tyverie og attenteret Mord. Hendes Bro
dér Christian v. Pappenheim tog sig af hende og Korff
blev dømt til Deportation til Vestindien. Fra 19 Aug. 1671

♦) Ved Kgl. Skrivelse til Eiler Holck af 17 Juni 1669 fik de Tilladelse
til at besee Kronborg.
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blev han i benævnte Bopæl bevogtet af en Korporal og 2 Mu
sketerer indtil d. 19 October, da Skibet afgik.
6. Thor Andersen, en Seilmager ved Stranden, bekjendt
under Navnet Thor Seilleger, og ligeledes Jens Bomslut
ter, der ogsaa havde en Bolig ved Stranden, modtoge en meget
stor Mængde Reisende af ringere Stand; hos Statius Lu
devig i Viingaardstræde boede især Officerer. Efter at Cor
fitz Ulfeldts Huus var bleven confiskeret, brugtes det under
tiden til at logere Folk, som holdtes frit, saasom den russiske
Gesandt, som i September 1656 var her, og den store Ambas
sade, der i November 1662 kom fra Rusland. 1664 blev Gaarden nedbrudt.
For Landmænd var der sørget i den i Springgade lig
gende Avlsgaard, hvor Staden ved Air 1656 havde ladet bygge
en stor ny Stald til 54 Heste; de nærmeste Naboer havde
ogsaa store Stalde. I Aaret 1685 befalede Christian V at der
udenfor Nørre-, Vester- og Øster-Port skulde opføres Gjæstgivergaarde med Logis og store Stalde af Bindingsværk efter
et Mønster, hvoraf der findes Tegning i Raadstuearkivet. I hver
er der Stalde til 46 Heste.
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Indberetning fra Hans Gram til Grev 1. L. Hnlstein om
hans historiske Arbeider.
Meddelt af C hr. Bruun.

Luxdorph har i sin Kalender noteret, at der den 19. Februar 1758 i
Videnskabernes Selskab blev forevist »en egenhændig Forklaring af Sal.
Gram over hans Skrifter, skrevet ikke længe før hans Død, efter Geheimeraadens (o: Grev I. L. Holsteins) Begiering.« Denne Forklaring lod Holstein,
som var Selskabets Præses, oplæse den 19. April 1759. Molbech har bekla
get Tabet af den, da den »uden Tvivl er forsvunden•.♦) Grams egenhæn
dige Forklaring er dog endnu i Behold og findes i Haandskriftsamlingen paa
Ledreborg (Folio, Nr. 463). Som et interessant Bidrag til Oplysning om
Grams lærde Syssel i hans sidste Leveaar fortjener den endnu at læses.
Den er nedskrevet i Aaret 1744, da Gram var Rektor ved Universitetet.

Det Arbeide, som jeg udi Fædernelandets Historier hafver
paa nogle Aars Tiid haft med at giøre, og tildeels allerede
skaffet for Liuset, tildeels endnu er udi Verk, og, om Gud la
der mig lefve, jeg da tænker at levere til Publicum, bestaaer
udi efterfølgende:
1. Den Høypriseligste Herres Kong Christiani III Historier,
trykt i fol. anno 1737. Den er skrefven paa Latine af D. Ni
colao Cragio, fordum Profess. Gr. Lingvæ og Historiographo,
som døde an. 1603. Hvilket Verk mange hafde tilforne ynsket
og forlængtes efter at motte dog udkomme for Liuset; nogle
af de forige Tiders Historiographis hafde end ogsaa lofvet det,
men ingen det præsteret. Mit Arbeide dermed bestaaer ej alene
*) Molbech, Det kgl. d. Vidensk. Selskabs Historie, Kbh. 1843, S. 136; 598.
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derudi, at hafve recenseret Bogen med største fliid, efter Auc
toris eget Exemplar, og dertil føyet (1) Stephani Continuation
fra den Tiid Cragius formedelst paakommende Dødsfald motte
afbryde, som er fra an. 1550 og indtil den Høystsal. Konges
Død an. 1559. (2) Adskillige andre Pieces og Hoved-Documenta, til bemældte Historier henhørende, hvor iblandt den
meget mærkelige Recess af an. 1536, der ogsaa aldrig tilforne
er trykt, men først nu af mig ex originali i Archivet udskrefven,
er sammesteds tillige med min Latinske Version at finde, efter
pag. 478. Men endogsaa bestaaer det derudi, at jeg hafver
giort og udarbeidet de Prolegomena historica, som foran udi
Bogen findes, paa 138 Sider, med mindre Tryk og Skrift, end
Bogen self. Hvilke Prolegomena eller fortale, hvorledes de ere
blefven antagne af Publico og hvad for approbation dertil er
blefven gifven udenlands i adskillige offentlige Skrifter af de
største Kiændere, saadant anstaaer ikke mig at sige. Vist er
det, at deres Omdømme hafve hidindtil overgaaet alt hvad jeg
hafde kundet haabe, tænke eller ynske. For ved bemte Fortale,
og næst efter Dedicationen til Deris kongel. Maj1 findes nogle
Genealogiske Schemata, til at bevise det, som jeg paa næst
sidste Side i Dedicationen hafver allerunderdanigst sagt, nemlig
at alle Høykongelige Huse i den gandske Christenhed stammede
fra den Store og Høylofiigste Herre Kong Christian III, hvilket
om ingen anden Herre i Verden skal paa lige Maade findes
observeret.
2. Kong Christiani IVti af Høylofl. Ihukommelse Historie
paa Dansk, først skrefven paa Dansk af SI. Conferentz Raad
Niels Slange, og siden af mig rettet, forbedret og forøget,
hvoraf allerede er færdigtrykt in folio 230 Ark, eller 956 Sider,
som af hosfølgende Exemplar kand sees. Hvorledes dette Verk
er blefven af den SI. Slange foretaget og skrefvet, og jeg siden
har faaet dermed at bestille, hafver denne Beskaffenhed.
Bemældte Conferentz Raad Slange hafde (efter hans eget
Sigende) for ongefær 20 Aar siden foretaget sig at skrifve
Høystbemældte Konges Historie, og udaf de Collectaneis, som
hånd hafde giort sig udi yngre Dage af adskillige Registranter
og Documenter i det Danske Cancellie, item af Theatro Europæo, Aitzema Saken van Staat en Orloogb, Lundorpii Actis
Publicis, samt andre saavel trykte som skrefne Bøger og pieces,
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sammønskrefvet den Første Deel deraf, nemlig fra Høylofl. Ihuk.
Kong Friderici 2* Død, an. 1588 indtil an. 1596, da Kong Chri
stiani IVU Minorennitet endtes, og Hans Maj‘ blef kronet.
Dette Stykke communicerede hånd til een og anden, som
læste det med Behag, baade for Stilens skyld, saa og for de
mange particulariteter og Omstændigheder i Narrationen, der
virkeligen kunde passere for noget nyt hos os, helst da vores
Publicum, frem for andre Nationer trænger til sligt, og saare
liden Underretning hafver om hvad i fordum Tiider er foregaaet
fra K. Friderici 2* Død og need ad, og da ingen anden Histo
ricus hafde tordet tage fat paå at continuere detArbeide, hvil
ket Cancelleren Arild Hvitfeld og Præsident Resen med Fride
rici 2di Krønike hafver endet. Udaf saadan approbation blef
den SI. Slange opmuntret til at forfølge det begyndte videre, og
hafver saa med en særdeles Skyndighed, ja udi større Hast end
nogen vel skulde holde for troligt, bragt den hele Historie til
Ende, indtil Aar 1648, da Høystsal. Kong Christiani lVti Lif og
Regiering sluttes. Hånd indgaf det saaledes strax allerunder
danigst til Deres nu Regierende Kongl. Majest. og (som mig er
berettet) allerunderdanigst udbad sig Deres Majestets Allernaadigst Tilladelse, samt og forstrækning af Penge-Omkostninger,
til at faae det trykket. Derpaa blef Verket, som bestod af 3
skrefne Voluminibus in folio, efter Deres Kongl*. Majt8 Allernaadigste Befaling, ved hans Excell. H. Geheime Raad Rosen
kran tz anno 1732 in Septembri til mig leveret, med Ordre at
læse det igiennem, og at sige min allerunderdan. Mening, om
det kunde være værdt at trykkes. Jeg læste det og strax igien
nem, og ved saadan hastig Giennemlæsning annoterede adskil
ligt, som jeg fbrmeente at burde rettes, confererede med Slange
derom, der endeligen lod sig overbevise, og corrigerede det af
mig den Tiid antegnedé. Derhos jeg dog ikke glemte at ad
vare hannem om adskillige factis og Omstændigheder, hånd
hafde forbigaaet i Historien, og som burde paa sine Stæder at
indføres; hvilke Ting da mig saaledes, ved en saa liden Kund
skab, som jeg ved blot Hukommelse kunde hafve i vore Histo
rier, ikke hafde kundet échappere, saa forestillede jeg hannem,
at det rimeligen var at befrygte, det der endnu meget og ulige
mere, hvorom jeg (saasom endnu nye i Archivet og de dertil
hørende Subsidiis) liden eller ingen Notice kunde hafve samlet,
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motte enten være forbigaaet, eller og parum accuratè narreret.
Hånd derimod forsikrede mig med en stor asseurance, at hafve
med den allernøjeste Fliid og Agtsomhed eftersøgt alle ting,
og intet anført uden hvad som med rigtige authentiques Docu
menter var at bevise; men at de fleeste hans Auctores og Col
lectanea vare opbrændte i Kiøbenhafns og hans eget Huses
Ildebrand an. 1728. Endeligen, kort at sige, bad hånd mig
herudi at handle, som en god Patriot og Elsker af Fædernelandets Ære, hvortil hånd med dette vigtige Opere, der hafde ko
stet ham saa stor Moye, og saa mange Aars Arbeide, hafde
hensigtet. Og at, hvis jeg lod mig formeget mærke med den
af mig formeente Verkets Ufuldkommenhed, saa at Deres Kongel.
Maj‘ derved motte blifve afvendet fra at permittere det til Tryk
ken, vilde hånd (auctor) og alle de Mennisker, som derom fik
at vide, klage haardeiigen ofver mig som den der hafde giort
saadant mere af Misundelse end anden Aarsag, just fordi Deres
kongl. Maj1 hafde benaadet mig med Historiographi Titel og Be
stilling, og jeg saaledes tænkte at beholde sligt Arbeide til min
egen gloire. Saa reen og uskyldig som jeg nu vidste mig for
denne den gode Mands Mistanke, saa læt var det mig ogsaa,
derpaa at svare, og at forsikre hannem, at saasnart det kunde
skee, at jeg allerunderdanigst motte referere til Deres Kongl.
Maj‘ om Verkets af mig befundne saavel Dyder som Mangeler,
(hvoraf jeg saa lidet det ene som det andet agtede at fordølge),
saa vilde jeg tillige allerunderdanigst bede om, at samme dog
alligevel, u-agtet at det ikke hafde naaet ald fuldkommenhed,
Allernaadigst motte permitteres til Trykken, og i Henseende, at
noget var dog bedre end intet, ingen Historie hellere udi noget
Land findes saa accurat skrefven, at jo derudi kand mærkes
Feil og Forglemmelser, og at hvis nogen, ihvem det end var,
skulde paatage med fuldkomnere fliid at udarbeide en saadan
Historie, som høylofl. Christiani IVti, motte det være en Mand,
der saalænge hånd dermed var occuperet, aldrig hafde anden
Forretning end den samme, og for hvilken alle Archiver og Bibliothequer motte staae aabne etc., hvorfore og min ringe Me
ning skulde blifve, heller at lade dette Slanges Verk, omskiønt
her og der défectueux, komme for Liuset, end at holde publi
cum i længere Tider in suspenso. Andre kunde siden finde
dislættere at gifve os en bedre Historie, efterat hånd (Slange)
Danske Samlinger.

Anden Række

I.
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først hafde brødt Isen; ligeledes som i Frankerige, hvor mand
om hver af de sidste Konger hafver 2. 3. og flere Historier,
de sidste altid bedre end de første, eftersom den sidste altid
profiterer af de foregaaende. Saadan blef da ogsaa den aller
underdanigste Erklæring, som jeg hafde den Naade allerunder
danigst mundtligen at gifve til Deres Kongl. Maj1 i detKongel.
Bibliothèque, som og Allerhøystbemto Deres Maj1 lod Dem Allernaadigst befalde: og lod derefter Allernaadigst gifve Ordre
til visse Penges Forstrækning, hvorved Verket til Trykken blef
befordret.
Det skulde blifve alt for vidtløftigt og kædsommeligt for
Deres Excellence, hvis jeg skulde beskrifve ald den Møye og
Fortrædelighed, som jeg siden har motted udstaae med bemældte Verk, efter at det kom i Trykken. Men dette maae jeg
korteligen berette, at imedens den første Part var i Trykkeriet,
hafde jeg de andre Parter hos mig liggende; da jeg tog mig
for, udi alle de Timer, som jeg fra Academiske samt andre
anbefalede forretninger kunde faae ledige, med nøyere fliid at
eftersøge i Archiv-Documenter, samt andensteds, og at conferere alting med Slanges Narrationer i bemældte øfrige Parter.
Her opdagedes da Tiid efter anden adskillige feil, større end
dem jeg tilforne hafde erindret om, eller taget mig vare for.
Jeg advarede Manden derom, jeg lagde ham Tingene for Øyne,
og da hånd blef ofverbeviist og motte tilstaae sine feil, fik ham
til at rette det, endskiønt hånd ofte vreed sig heel meget der
ved, og giorde det med en ond Villie. Dette continuerede jeg
en Tiidlang, endeel med at indfinde mig self hos hannem, og
undertiden med at skrifve ham til; hvorom mine mange Brefve
(dem hånd alle forvarede, og som Arfvingerne efter hans Død
lefverede mig tilbage) kunde endnu bære Vidne*). Men paa
sidstningen, der hans Svaghed i den høye Alderdom tiltog, blef
hånd noget impatient ofver dette saa ofte forefaldende Correc
tions-Arbeide, og eftersom hånd tilfulde hafde skiønnet paa,
det jeg gik redeligen til Verks, baade med Arbeidet og med
hannem som dets Auctore, gaf hånd mig frie Hænder til at
forandre og forbedre, alt som jeg self fandt fornøden. Herved
♦) See: »Breve fra Gram til Slange, meddeelte af C. E. Secher« i N. Hist.
Tidsskrift, VI, 1. 246 ff.
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er det skeet, at ohngefær fra an. 1620 af udi Historien, er
Verket blefven langt mere mit, end hans; Ja saaledes, at hvo
der vil conferere hans Manuscript, (som er endnu i mine Hæn
der,) med hvad som efter mine forandringer og forbedringer er
trykt, skal befinde, at neppe den halfve Deel hafver været den
Sal. Mand bekiændt, af de Ting, som udi hvert Aars Historie
nu sees trykte, og til denne store og berømmelige Konges Hi
storie u-omgængeligen bør henhøre.
Saaledes er jeg med dette møysommelige Arbeide (som
hvad Umage og Besvering det koster mig, er Gud og nogle faae
Mennisker vel bekiændt), avanceret indtil an. 1640. Hvorudi
jeg just nu med Skrifningen er begreben. Aaret 1639 er fær
digt, og om faae Uger kand vorde fuldtrykt: hvilket Deres Ex
cellence af hosfølgende Exemplari gunstigt vilde fornemme.
3. Hafver jeg udaf de mange gamle Nordiske og Islandske
Manuscripter, som den lærde Sal. Mand Arnas Magnæus (der
døde in Januario 1730) testamenterede til Universitetets Biblio
thèque, udsøgt den beste Piece af alle dem, som fra Alder
dommen til vore Tider lefnede egentligen henhører til Konge
riget Danmarks Historie. Samme fører den Titel af KnytlingaSaga, hoc est Historica Cnutidarum, at forstaae, en Historie om
de Konger, som stamme fra den Store Kong Knud, Konge ofver
Danmark, Engelland, Norge etc. indtil Kong Knud den Siette,
som var Kong Waldemari 1“* Søn. Denne Historie er skrefven
af en vittig Islænder for mere end 400 à 450 Aar siden, og
endskiønt deraf hafver været adskillige Copier i lærde Mænds
Hænder her i Danmark, saavelsom i Island og Sverrige, og
mange hafver ynsket at den dog engang motte udkomme for
liuset, efterdi adskilligt deri fandtes, hvorved Saxo Grammaticus,
Arild Hvitfeld, og andre vore Historici, item de Engelskes Chrønicker kunde opliuses (hvilket og baade Stephanius in notis
suis ad Saxonem, saa og Thormodus Torfæus in Serie Regum
Daniæ & in Historia Norvegica hafver erkiændt), saa hafver dog
ingen vildet bryde denne lis, og gifve sig ifærd dermed. Thor
modus Torfæus var altfor occuperet med sin store Historia
Norvegica, til at kunde faae Tiid denne piece at publicere. SI.
Arnas Magnæus hafde det vel fuldkommen i Sinde, men diffe
rerede det Aar fra Aar, indtil Døden kaldte ham bort. Jeg
fandt intet efter ham dertil, som kunde hielpe mig, uden nogle
24*
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faae og smaae annotatiunculas, som- hånd self og forbenæfnte
Torfæus hafde tegnet til visse Stæder af et Exemplar eller Copie
deraf, hvorudi ligeledes var beskrefven en ælendig slet latinsk
Version af Bogen. Samme Version (om hvis Auctore jeg intet
vist kand determinere), hafver jeg mottet gandske omstøbe og
omgiøre, saaledes at den nu er aldeles nye, og nogenledes
taalelig for dem, der forstaaer reen Latin. Tilmed er Historiens
Islandske Text confereret med de ældste gamle Codicibus in
Biblioth. Arnæ-Magnæana; og hafver jeg i alt dette motte bruge
Hielp og Veyledning af en habile Islandsk Student Jona Olavio,
som nyder det af forbemte SI. Magnæo -funderede Stipendium
til Is)ando8 Antiqvitatum patriarum cultores. Bemældte Knytlinga-Saga er nu, saavel den Islandske Text (hvilken formedelst
Dialectens Ælde og Reenhed holdes udaf gode Kiændere, i
Sverrige og andensteds, heel dyrebar), som og dens Latinske
Oversættelse trykt færdig, saavit Historien self angaaer, som er
blefven 76 Ark eller 268 paginæ. Men dertil fattes endnu (1)
Mine annotationes, som ville udgiøre endeel Arker, (2) Regi
steret og (3) Præfationen. Til hvilke Ting jeg vel neppe faaer
nogen Tiid, førend til Vinteren engang, deels formedelst mit
Arbeide i K. Christiani IV Historie, deels med det Kongel. Bi
bliothèque, men allermeest formedelst de Allernaadigst mig an
befalede præcepta scholastica, som inden Vinteren maae giøres
færdige. Hvad mig ellers hafver tilskyndet, at lade nu oftbemte Knytlinga-Saga komme i Trykken, er, at jeg bekom underhaanden for l1/« Aars Tiid Underretning, at de Svenske,
(som hafver ogsaa Copier deraf i Deres Kongel. åntiquitets
Collegii Bibliothèque), giorde Miner at vilde komme ud dermed,
og corresponderede med min Islænder Jona Olavio om inter
pretatione af visse gamle og vanskelige Vers, som i Bogen ere
indførte, hvorover blef jeg allarmeret, forbød ham at gaae dennem til haande, og gaf mig saa strax ifærd med Verket. Da
jeg nu hafde nogle Ark trykte, sendte jegPrøver deraf til mine
gode Venner i Sverrige, for at vise dem til Hr. Græf Bonde
og andre Vedkommende: hvormed og deres Dessein blef hemmet og faldt aldeles bort.
4. Hafver jeg desforuden eet og andet for hænde, som
endnu ikke er kommen saa nær til fuldkommenhed. Deriblant
er den gamle og ypperlige Norske Historici Snorronis Sturlæi
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Historie paa det gamle Sprog, at udgifve af de excellente Manuscriptis Codicibus, som findes her baade i det kongelige saa
og Arnæ Magnæi efterladte Bibliothequer. Med samme agter
jeg at omgaaes, ligesom nu med Knytlinga-Saga. Vel er sandt,
at den er udi forige Tider, nemlig anno 1697 blefven ederet i
Sverrige ved Joh. Peringskiold, med Versionibus Latina & Svecica. Men samme edition er skeet af lumpene og mangelhafte
Exemplarier, saa at den er heel utilforladelig. Jeg kand der
for ikke sige, hvor u-ophørligen de Svenske Lærde solliciterer
og overhænger mig, for at gifve en bedre ud for liuset; og
bede mig, at lade alt andet Arbeide ligge, for at fornøje deres
og vort eget Publico med en god og vel-confereret edition af
bemte Snorre Sturlæsen. Jeg hafver og lovet og besluttet det;
men beroer paa Guds Bistand og Tiden, naar det kand komme
til Ende.
5. Hafver jeg fra 7 à 8 Aar af samlet paa, og, tildeels
med egen Haand tildeels ved habiles amanuenses faaet udcopieret en stor Partie Acta, Diplomata og andre gamle Docu
menter, til disse tvende Rigers Historie hørende ; saadanne, som
mand bør agte og holde for de rette fontes historiæ nostræ.
Denne Maade at samle og edere gamle Documenta og fornemmeligen Diplomata, er først ret kommen i Moden i vore Tider,
eller fra 50 Aar at regne, siden mand hafver giort attention til
den store Nytte, som derudaf er at hente til Historiens Opliusning, forbedring, Sikkerhed og Bestyrkning. Ihvormange smukke
Historier Engelland tilforne hafde, saa er dog blefven, ipsis
Anglis agnoscentibus, den beste Historie, den som en fremmed,
nemlig en Frantzos, Rapin Thoyras, har skrefvet; og dette ikke
udaf anden Aarsage end just fordi Thomas Rymer og Rob.
Sanderson, begge Archivarii, hafde efter Høysal. Dronning Annæ
Befaling udgifvet deres hele Archiv i Trykken, og alle i Engel
land overblefne Acta Publica og Archiv-Documenta i Trykken,
og det i 20 Volumes in folio. Heraf tog siden Rapin Thoyras
det Stoff og de materialier til sin Historie, som de forrige Historieskrifvere, (dog lærdere Mænd end hand) hafde fattest til
deres. Dette hafver jeg for 8 Aar siden søgt den Naade aller
underdanigst at berette til Deres Kongl. Majestet, hvorved Deres
Maj* Allernaadigst tillod, at jeg dermed molte fare fort. Den
Høystsal. Konge, Kong Christianus V*us hafde paa lige maade
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tilladt een af mine formænd i Archivet, som var den lærde Tho
mas Bartbolinus junior, Antiquitatum scriptor (som døde Anno
1690) det samme, Men bemte Mands Scopus var alene borneret
til de Diplomata der handlede de rebus Ecclesiasticis. Ihvormeget jeg nu end deraf har faaet samlet og reenskrefvet, og
det med nogle hundrede Rigsdalers Bekostning til Skrifver-løn
og Papir, saa er jeg dog endnu temmelig langt fra Maalet:
hvorfore jeg og ingen viss Tiid tør sætte, naar enten min Penge
formue eller mine andre Omstændigheder kunde tillade, at jegs
kand blifve dermed færdig. Dette lofver jeg sancté, at hvis*
jeg ved Døden skulde blifve affordret, uden det kom i Stand
eller for Liuset, skal den Anstalt findes giort, at hver en Copie,
og hvert et Blad Papir af bemte Slags (da det altsamen er sor
teret i visse porte-feuilles,) skal rigtigen vorde udleveret i Deres
Kongl. Majt8 Archiv og tiene mine Successorer (saafremt Deres
Kongl. Maj4 Allernaad. saa behager,) til den samme Brug og
Nytte, som jeg dermed har haft til Øyemerke.
Endnu hafde jeg ogsaa for nogle Aar siden destineret til
publication den Anden u-ederede Tomum af Pontani Historia
Danica, hvoraf det original MS* findes hos os. Afgangne Justitz Raad Schnell opholdt sig samme Tiid i Holland og hafd*<
paataget sig at skaffe en forlægger dertil, som og vilde trykt
baade den første og anden Tome af bemte Pontani Arbeide
vores Historie, tilligemed nogle andre af samme Mands Skrifte ,
der ere blefven rare. Justitz Raad Reinboth i Slessvig tilbød
at vilde skrifve Pontani Memoriam & Vitam heel vidtløftigen,
som skulde følges med i samme Edition, og hvortil hånd præ
tenderede at hafve flere subsidia end vi andre. Jeg præpa
rerede til bemte dessein en god Copie af bem*® secundo Tomo
ex ipsius auctoris Codice, som kostede mig ofver 40 dir. i
Papir og Skrifverløn, confererede den siden Ord fra Ord, og
sendte den saa til Holland. Der ligger den endnu; thi For
læggeren, som Schnell hafde lovet at persuadere, forandrede
sit Sind. Nu er det og endeligen blefven forgiæfves at paa
tænke, efter at Canceller Westphal i Kiel hafver udi sit andet
Volumine rerum Cimbricarum ederet den hele bemt0 Tomum
secundum Pontani, endskiønt efter et siettere Exemplar, og langt
fra ikke saa accurat, som min Copie var blefven.
Mere tør jeg ikke denne gang ommælde, helst Erfarenhed
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hafver lærdt mig, saavelsom flere, hvor forfængeligt det er at
lofve, og hvor vanskeligt siden at holde, og overalt
Vitæ summa brevis spes no3 vetat inchoare longas
som Horatius siger. Imidlertid har ovenskrefne overflødige Arbeide, saavelsom mere, jeg ikke hafver ommældet noksom kundet
bringe mig til at sacrificere de 2 å 300 rdrs profit, som jeg i
Aar kunde haft af Rectoratu Academico, hvilket jeg excuserede
mig for og lod en anden tage, iligemaade af Decanatu Philo
sophico i forleden Aar etc.
Lader den Allerhøyeste mig leve, og forunder Sundhed,
samt Sinds og Øynes Styrke, vil jeg giøre min flid, at opfylde,
efter min ringe Maade, Tyge Brahes Lif-Sprog (enddog jeg ikke
ynsker at døe, som hånd giorde, med saadant Sprog i Munden,)
ne frustra vixisse videar.
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To stedsbestemmelser til Erik Emunes historie.
Af A. D. Jørgensen.

I. Arnakke.

Saxe har en fortælling om Knud Lavards brødre, Harald
Kesja og Erik Emune, der i et enkelt punkt synes at være
misforstået. De to brødre, siges der, fejdede på hinanden;
Erik overfaldt Harald på sin borg ved Roskilde, hvor han fra
tog ham hans skatte og førte dem til »»et ringe og forfaldent
sted ved navn Arnakke«1). Senere hen gjorde Harald gen
gæld; han kom uforvarende over Erik og afbrændte huset, da
han mistvivlede om at kunne føre byttet med sig. Dette Ar
nakke har man søgt på to forskellige steder ved IseQordens
vestlige kyster2), men intet af dem vides nogensinde at have
havt historisk betydning, og, hvad mere er, det er neppe sand
synligt, at Erik skulde være bleven i broderens umiddelbare
nærhed med sit bytte, især da han af Knud Lavard var sat
til jarl over »øerne«, vistnok Odense stift, der strakte sig til
Grønsund, Alssund og Femersund.
Navnet Arnakke forekommer da i virkeligheden også inden
for dette område, skønt i en noget forvansket skikkelse; den
såkaldte Avernakø hed nemlig tidligere Arnakke, (kirkehist.
samlinger VII s. 6393). På denne lille ø, der først 1536
x) Saxo, p. 627: cæterum Arnacum rapta congessit, sordido neglectoque
loco splendidas opes conplexus. (Første udg. har Aruacum).
2) Saxo, p. 627, nota 2; p. 1021 f.
8) Formen Avrnakke tyder på, at det oprindelige navn var Arv(e)nakke; sml.
Ar(v)esø, Ar(v)eskov, Ar(v)sherred osv. (som det synes af plantenavnet
arve, arre, ar, der nu i folkesproget betegner stellaria media, »vild
havre«, men fordum også har været tillagt den dyrkede havre, som i
jordebøgerne, hvor den i reglen kaldes: »arre«, »aure«, »ar«.).
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fik sin egen kirke, kan det dog neppe antages, at Erik har
bavt nogen gård; derimod ledes vi ved dens navneforandring
på et andet spor, der snarere turde være det rette. Ved Ny
borg findes der nu en lille gård ved navn Avernakke, og af ældre
aktstykker fremgår det, at der til Nyborg slot har hørt en
større vang af dette navn, som i lenets jordebøger fra det 16de
århundrede skrives netop som den lille ø i samme len: »Affuirnack« o. 1. Denne vang træffes all i en dom, afsagt hellig
tre kongers dag 1539 i Nyborg af sex adelsmænd og bispen
i Odense, hvorved tienden af Arnakke mark tildømmes præsten
i Nyborg (mod Vindinge sognepræst), idet der siges: »det findes
i sandhed, at både slot og ladegård ligger i Nyborg sogn, og
desligeste fornævnte Arnakke mark«1). Også i sognebeskrivel
sen fra 1681 (forarbejde til matriklen) nævnes to marker under
Raskenborg hovedgård: »lille og store Aurnache«.
En nærmere bestemmelse af stedet, hvor denne vang skal
søges — sognebeskrivelsen lader den mod nord begrænses af
det vandløb, der flyder i Ladegårdssøen og senere gennem
staden — fås af navnet »Arnakkehoved«, der alt forekommer
i Kristoffer af Bajerns stadsret af året 1446, i hvis 4de kapitel
det hedder: »Item at deres frihed skal række østerud al Øen
over, sønder ud fra Slipshavn og indtil Arnakke ho
ved, og al Arnakke vester ud til Borgeskov, nør ud al
deres fornævnte mark og skove«2). Endnu 1696 nævnes det
af Klavs Rask i et andragende mellem endel skanser eller
vagtsteder fra den svenske krig, nemlig: »Knudshoved og langs
stranden neder ad Kertemyndc til, Slipshavn og ved Arnakke ho
ved»5). Dette hoved må da søges på Nyborg havns vestlige
kyst, således at Arnakke mark har strakt sig herfra vesterpå
til Vindinge bymark og nordpå til det omtalte vandløb i byen.
På dette sted kunde man da vistnok med megen føje søge
Erik Emunes forfaldne borg. Når det hus, der byggedes her
en menneskealder senere af hans broderdatters søn, kaldtes
»Nyborg«, så ligger der jo alt i delte navn et minde om en
ældre gård, hvis plads denne skulde udfylde og hvis jorder den
x) Hofmans fundatser V 535.
2) Afskrift i Lerches »Nyborg stadsspejl» imellem Badens papirer i rente
kammerarkivet.
a) Rentekammerets resolutionsprotokol nr. 39, fol. 248.
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altså efter al sandsynlighed tog i arv; men der haves ellers
intet som helst minde om en sådan gård; — thi præsteindberetningen fra 1621 om en »Gammelborg« i Vindinge sogn er
alt for løs til at kunne tåle en nærmere prøvelse1). Senere
var Nyborg, som bekendt, hovedsæde for den større halvdel af
Fyn, ligesom det efter sin beliggenhed dannede det naturlige
midpunkt for hele den øgruppe, der sluttede sig til Fyn, —
ja endog hele rigets »hof« holdtes her; der er da vistnok stor
sandsynlighed for, at der også før Nyborgs anlæggelse her har
været et hus af ikke ringe betydning, selv om det kan have
forekommet Saxe, der levede i stentårnenes tid, som et »ringe
og uanseligt sted«.

II. Stedet, hvor kong Erik blev dræbt.

Efter den i strængeste forstand samtidige Roskildekrønike
— (der blev affattet et par år efter begivenheden) — fandt
drabet sted »på et thing i nærheden af Ribe«,2) hvorpå kong
Eriks lig blev jordfæstet i Ribe domkirke. Saxe nævner intet
bestemt sted, men siger, at kongen opholdt sig i Ribe ved den
tid, og at han blev dræbt på et almindeligt thing. Plog kom
nemlig til ham i Ribe for at modtage sin sold som hærmand; netop
dengang blev kongen opfordret til at dømme nogle bønder imellem
i en sag, der havde sat lidenskaberne i stærk bevægelse, og
han bestemte da, at den skulde foretages på et offenligt thing3),
Her blev nu blandt andet rejst klagemål mod Plog, og han
trådte frem for at forsvare sig på kongens opfordring, medens
denne selv søgte at få thinglarmen til at lægge sig ved at slå
til lyd med hånden. Imidlertid lagde Plog mærke til, at kongen
var uden brynje, hvorpå han gennemborede ham med sit
spyd og råbte til de omkringstående: »kongen vog jeg, slår
I hans svende!« Hirdmændene, der rimeligvis var delte i partier
ligesom selve thingalmuen, trak sig nu tilbage; kun Erik HåA) Suhms samlinger I, 72. 74.
2) Ser. r. Dan. I 385: veniens ad quoddam placitum juxta Ripam etc.
3) Saxo, p. 665: ad quem (regem) Ripam veniens, (Plog) militiæ titulo sti
pendium postulabat. — Et forte Ericus, inter quosdam populares acrius
dissidentes regali judicatione componere rogatus, publica id concione
exequi statuebat. In qua quum Piogus etc.
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konsøn, der på grund af sin sindighed kaldtes Lam, trådte til
og dækkede kongeliget med sit sværd. — De senere udtog
af Saxe henfører selve drabet til Ribe.
Sven Ågesøn er den eneste af de ældre forfattere, der
nævner et bestemt sted, nemlig Urnehoved landsthing; det
samme siges i en kongeliste fra det 13de århundrede1); begge
steder kaldes Plog desuden »Sorte«. — Folkevisen og Knytlingesaga nøjes med at kalde stedet et thing.
Som utvivlsomt fremgår det heraf, at drabet fandt sted på
etsædvanligtthing, ikke noget kongeligt hirdstævne; det går
alle kilder ud fra. At dette thing må søges i nærheden af
Ribe, ikke i byen, er lige så utvivlsomt. Endvidere nævnes
Urnehoved udtrykkeligt, og det af en forfatter, der vel skrev
50 år efter begivenheden, men hvis fader og farfar havde hørt
til kong Eriks trofaste tilhængere, og denne opgivelse strider
ikke imod en eneste kildes ord eller opfattelse.
Man skulde da synes, at der ikke ret vel kunde tvistes om
dette punkt; men alligevel har der, som det synes lige siden
middelalderen, været rejst tvivl om Sven Ågesøns efterretning,
der er bleven betegnet som en gætning, støttet til Urnehoveds
almindelige betydning: Hamsfort, Hvitfelt (»efter gamle årbøger«),
Vedel3), Holberg, Langebek og Suhm er enige i at henlægge
drabet til Hvidding herredsthing. I den nyere tid har dog atter
Wimpfen3) udtalt sig for Urnehoved, og Molbech, Munch og
Helveg har fulgt ham heri, medens Allen og Kønigsfeldt gen
giver Roskildekrønikens ubestemte udtryk.
Dr. O. Nielsen har gentagne gange gjort dette spørgsmål
til genstand for en undersøgelse, uden dog at komme til et
bestemt resultat; thi medens han først peger hen til et for
mentlig sysselthing i Ribe, henstiller han det senere som sand
synligt, at det var et kongeligt hirdthing i eller ved denne by4).
Denne sidste udvej er dog formentlig umulig efter Saxes ud
trykkelige ord og den stadfæstelse, de får af alle andre kilders
’) Ser. r.D. I 61: In Urnensi placito, Plogh qvidam, cognomento Niger etc. p. 22.
Denne dog kun tildels (i oversættelsen af Saxe); i indledningen til
folkevisen foretrækker han Urnehoved.
8) Gesch. u. Z. des Herz. Siidjutland, s. 91.
4) Annaler f. n. oldk. 1860, 219 ff. Sysselinddelingen s. s. 29. 72 (1S67)
Malt herred s. 159 ff. (1870).
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fremstilling; det første er i alle tilfælde meget misligt efter Ros
kildekrønikens »juxta Ripam«, men efter en anden betragtning
er det ligefrem umuligt.
I jydske lov (2, 8) forudsættes det nemlig som givet, at
der indenfor dens område holdes landsthing hver lørdag; dette
stadfæstes ikke blot for Nørrejylland og Fyn af de afsagte landsthingsdommes datum, men også for Urnehoveds vedkommende
af et thingsvidne, taget lørdagen d. 6. Oktober 13911). Som
følge deraf måtte herreds og sysselthingene holdes på andre
ugedage, da de samme sager forekom og de samme personer
(sandemænd osv.) var sysselsatte begge steder. Det fremgår
da også f. ex. af de sysselthingsakter, der er meddelte som
bilag til dr. Nielsens bog om sysselinddeligen, at dette var til
fældet. Varde sysselthing holdtes om onsdagen, ligesom Hardbo
og Vendsyssel2), Almind og Jelling derimod om tirsdagen8);
og ikke mindre er den dom, dr. N. nævner fra Ribe (for
mentlige) sysselthing udstedt på en onsdag4). — Men nu falder
kong Eriks dødsdag, d. 18. Sept. 1137, netop på en lørdag,
og da der ikke er fjerneste grund til at antage, at bestem
melsen om landsthingsdagen er forandret i årene 1137—1241,
siden den holdt sig hele middelalderen igennem, så følger deraf
med nødvendighed, at drabet må have fundet sted på et lands
thing og altså ved Urnehoved. Og denne bestemmelse strider,
som vi har seet, ikke imod en eneste kilde, medens den stad
fæstes af Sven Ågesøn, der også af andre grunde måtte an
tages for særdeles vel underrettet.
*) Dipi. Flensborg, nr. 35—37: »1397, des negesten sunauendes na sunte
Michelis daghe, op deme landsdinghe tu Vrenhøuede in Sunderjutlande —.
*) O. Nielsen: Sysselinddelingen s. 37; tillæg nr. 2.5—8.10. — 11. — 3.
3) Smst. nr. 4. 9.
4) Smst. s. 72. Ser. VIII 236: onsdagen d. 28. Sept. 1463.
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Småstykker.

5.
Uddrag om Malme af Henrik Smiths Krønike.
Meddelt af C. Weeke.

Haand skriftet, som her er aftrykt helt, hestaar af to Halvark i 4°, som
findes i det store kgl. Bibliothek; de ere fremdragne til forskjellige Tider fra
gamle Pakker, som ikke vare catalogiserede; de ere nu samlede og indsatte
i ny Kgl. Saml. 4°, Nr. 2174. Haandskriftet er skrevet med en Haand fra
16 Aarh.
Det er, saavidt vides, den almindelige Antagelse, at Henrik Smith døde
ynder Pesten 1563; man har ligeledes længe vidst, at Claus Mortensen
(Tøndebinder), den bekjendte Reformator fra Malmø, endnu levede i 1569,
ja, efter hvad Sonnenstein Wendt har oplyst i Ny Kirkehist. Saml. Il Bd.
p. 224, end ikke kan være død før efter 3 Juni 1575. Hvorledes det neden
for meddelte Uddrag af Henrik Smiths Krønike under disse Forudsætninger
kan omtale Claus Mortensen som død (»salig her Claus«), bliver derfor
uforklarligt, medmindre man kan antage, at den, der forfattede nærværende
Uddrag, ikke har holdt sig udelukkende til Henrik Smith, men har tilføiet
hvad Oplysning han kan have havt andetstedsfra.

Collectanea ex Henrici Fabri Rapsodiis:
Aar 1319 Bygdis først Malmø stad, der som den nu ligger.
Vdaff priuilegiis kand mand Colligere, at der neffnis Øffre
Malmø, det er der som nu er Raadmands Vaang synden for
Malmø liggendis.
Oc haffuer ieg Numereret fraa Synder Port oc til Raad
mands Waangeleed, ere 1040 Passus, oc fraa Vaangeledit oc
til den Capel, der som salig her Claus først predickede Euan
gelium, vdi Øffre Malmø er 800 passus, som nu er inted
audit en en slet marck.
De Etimologia nominis seniores incolæ hæc referunt:
Østen for Malmø, nest vnder keise Bierget ligger en liden
grøn holme, naar det er høgt Vand, da ligger den omkring
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beflaaden, der paa sckulde i gamle dage staad en Weyer Mølle,
oc en gang som same Mølle gick vdi sin fulde gang, da
sckulde en pige vforuarindis kommit vnder en vinge oc
bleffuit der aff ihielslagit, oc der fore sckulde det kaldis Malmø,
aff en Malen Mø. Paa Tydscke Elenbogen, aff den wig, der
gaar ind for Byen. Men for en halfftredie hundrede aar siden
Kalledis den sted som Malmø nu staar: Svalperup, oc vor da it
fisckeleide.
Anno 1519.
Døde en from Borgere i Malmø Morten Lauritzen. Alt
huiß hand foruant paa sin kiøpmandsckaff sckiffte hand i tho
parter, den ene part gaff hand huert aar til de fattige, hans
Brødkorff oc Ølkande for de fattige vor aldrig tomme.
I same Aar ad vincula petri, tog Malmøs indbyggere ved
danstøls Cise.
Anno 1523.
Der Kong Christiern tog sig i sinde at band vilde fare aff
Rigit, giorde hand 1 Aprilis Jørgen Kock hans Naadis Møntemestere til Borgmestere vdi Malmø, oc Befoel hannom, at
hand sckulde holde hannom Malmøs By til gode, huilckit hand
oc giorde saa lenge hannom vor det mueligt.
Vdi samme Aar 1523, løffuerdagen for Natiuitatis Mariæ
stod sckermøds vden for Malmø emellom den Sckaanscke
Adel oc Malmøs indbyggere, oc Kriigsfolcket aff Byen droge til
Sckabersegaard, der de Sckaanscke herrer, som der vaare
forsamlide, fornumme deris tilkomst, flyde de, oc de aff Malmø
satte Ild paa gaarden.
Aar 1524.
Bleff Malmø opgiffuen die trium Regum for Könning Friderich, oc samme dag vaare M. Aage Ipsen Electus til Lunde
stigt oc her Albrit Ipsen Ridder paa Malmøs Raadhuss, oc
Indbyggerne suore dem huldsckab oc Mandsckab.
Aar 1529.
Bleff Niels Brahe vdi sckaane fangen sielff ottende for
Trælleborg, hand vor lam i baade sine Been, hand oc de
andre bleffue fangne førde til Malmøs slaat, oc siden Bleff
Niels Brahe rettit i kiøpnehaffn, fordi hand icke vilde suerge
ij Konger men de andre Brøde dem aff fengselit oc vndkomme.
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Anno 1532.
Hans Michelsen Borgmester i Malmø en merkelig Mand,
som vaar tilforne vddragen aff Rigit met Kong Christiern oc
miste der offuer alt det gods hånd haffde her i Danmarck,
døde dette aar i Harderuieck(?) i Gellerland, den 20 decembris.
Denne hans Michelsen lagde først de Wolde som ligge om
kring Malmø, oc giorde den øster Søø som ligger vden for
Malmø, hånd begynte oc at forhøye gaderne oc forbedrede
dem, huilcket Jørgen Møntere siden forfulde.
Anno 1534.
Strax effter Kong Friderichs død begyntis stort oprør her
i Danmarck, fordi at Bisperne oc deris tilhengere haffde ladit
hugge freden aff nogle Kiøbsteder som haffde anammit guds
ord, di indtoge de aff Malmø den 4 dag i pindsvge Malmø
Slaatt fraa her Mogens Gyldenstiern, oc de nedbrøde slaattid.
Wdi samme Aar Søndagen nest effter pindsdag Kom her
Truid Wlffstand, her Claus Podebusck fraa Kiøpnehaffn til
Malmø oc bleffue der fangne, oc indlagde hoss Borgerne vdi
IX wgers tid.
Anno 1535.
Bleffue weyrmøllerne for Malmø affbrende den 18 Augusti
aff Riddersckabit i Sckaane, for huiss sckyld Malmøs indbyg
gere nedbrøde alle Adelens gaarde i Byen.
Item vdi det samme Aar den 13 Martij sende greffue
Christopher til Malmø her Anders Bilde, oc den 18 Martij her
Jahan Vrne, oc den 23 Aprilis Christopher Gyldenstiern, oc den
20 Maij Knud hendrichsen, Knud pedersen, Thomis Sture,
disse bleffue nogle dage foruaride met vectere, oc siden ind
satte i fengsel.
Anno 1536.
Dominica Judica, som var den 2 Aprilis, droge Jep Niel
sen, Hans Fønbo Borgmestere, oc nogle aff Raadit, Sameledis
oc nogle aff Menigheden aff Malmø til helsingøer oc tilsagde
hogborne første Kong Christian Malmøs By, oc da bleffue tilgiffne alle sager, oc den 6 dag der effter som vor fredagen for
palme Søndag komme de til Malmø igen oc kundgiorde for
Menigheden huad de haffde forhandlid.
Tistdagen der nest effter som var den 11 Aprilis Kom
Kong Christian til Malmø, oc haffde met sig en Fennicke Knec-
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ter oc ijc heste aff det danscke Reysetøg, oc samme dag Brøde
de Suenscke deris Leyer op, som haffde bestaallit Malmø, oc
droge til Suerige.
Oc Sckertorsdag der nest effter suore Malmøs Borgere
hanß Naade selff, oc da bleff atter alle sager tilgiffne, oc det
Sckaanscke Raad oc Malmøs Borgere bleffue forligte, saa at
alle sager sckulde vere døde oc tilgiffne, oc Lange fredag
drog hans Naade til Lund.
Fetalie i Malmø, der Byen opgaffs, wfortærit foruden det
som den Menige Mand haffde, Meel halfftredisindstiuffue oc
halfemte lester, Rostocks øl 38 lester, Malt 29 seeker.
Aar 1546
giorde Jørgen Møntere oc hans hustru Citse Kortsdaatter it
Euigt testamente for de fattige saaledis: At huert fattigt Menniseke, som gaar effter guds almisse, sckal huer dag haffue
brød, for en smaapending, bagit effter tidsens leylighet, oc
sckal samme almisse vdgiffuis for Malmøs Raadhus, oc fattige
som ligge paa deris sotteseng sckulle oc nyde same almisse.
I same Aar Bygdis det ny store raadhus i Malmø, oc da
var det en stor dyrtid offuer alt danmarck.
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Rettelser og Tillæg.

S. 134 L. 12 flg. Den her udtalte Mening om det Haandskrift, hvoraf
Hr. Ziegler har meddelt Prøver, er senere bleven paa det fuldstændigste
bekræftet ved et ganske ensartet Haandskrift, som Gehejmearkivaren, Hr.
Konferentsraad Wegener ejer, og som han godhedsfuldt har tilladt Selv
biografiens Udgiver at undersøge. At Konf. W.s Haandskrift er en Afskrift
af samme Text som det andet, fremgaar deraf, at det Ord til andet — ja
undertiden lige til Bogstavfejlene — stemmer med de af Hr. Z. meddelte
Brudstykker. Det viser sig da ved en Undersøgelse af dette Haandskrift, at
det i det hele er et meget forkortet Uddrag af Selvbiografien. Paa flere
Steder ere dog Navne og Datoer tilføjede, som ikke findes i Originalen, et
Par Gange ere ogsaa længere Bemærkninger indskudte — saaledes bl. a. om
Bestemmelserne i Roskildefreds-Traktaten til Fordel for Ulfeldt —, og skjønt
et og andet af det saaledes tilføjede er urigtigt, og det rigtige ikke er af me
gen Værdi, røber dog det hele tilstrækkeligt, at den der har gjort Uddraget
har vidst ganske god Besked, saaledes som det næsten kun kunde ventes af
et af Leonora Christinas egne Børn. At Uddraget ikke kan hidrøre fra Leo
nora Christina selv, fremgaar baade af de ovenberørte Fejl — det kan saa
ledes nævnes, at Ulfeldt siges i Julen 1661 at være »admis à la table du
Roy à Rosenbourg» —, og deraf, at der ved Slutningen af det hele findes 2
indskudte Stykker om Leonora Christinas Død og Begravelse, af hvilke iøvrigt det ene ved en mærkelig Kejtethed er anbragt foran det Stykke, hvor
med den virkelige Selvbiografi ender, og hvor Leon. Chr. taler i første
Person: »Voilà ce dont il m’en souvient» etc. — Konfer. Wegener har i
sin Tid faaet sit Haandskrift af afd. Prof. math. Chr. Jûrgensen, der havde
fundet det blandt Gehejmeraad Raben-Lewetzaus Papirer.
S. 173 Anm. 2 L. 1. For 23de Juni læs: 23de Juli. Hr. Cand. mag. J.
Fridericia har nemlig gjort opmærksom paa, at der i L. J. Hindsholms
utrykte Tegnebog (Univ.-Bibl. Addit. Nr. 228, 4t0) under Juli Maanéd 1658
findes flere Bemærkninger, som vise, at Begravelsen først fandt Sted i denne
Maaned. Hertil kan føjes, at der i Nye d. Mag. 5 Bd. S. 79—80 er trykt
et Brev fra Leonora Christina til Borgermester Thomas Brodersen i Odense,
dateret Boller 14de Juli 1658, og hvori Begravelsen omtales som noget,
der først forestaar. Fejlen S. 173 hidrører fra Aftrykket af Begravelsesind
bydelsen i Bangs Samling, hvor Datoen: 1ste Juni uden Tvivl er en Tryk
fejl for: 1ste Juli.
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