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Deres Maieftxet, Kongen. *

Idet jeg herbe?) iy allerdybefte Underdanighed
fordrifter mig _til at hellige Deres Kongelige
Majeftcet et Skrift- fom ﬁulde indeholde et fort,
ffiønbt ikkun fvagt- Billede af Moerkvoerdig

heder i den Smd, mmm Deres For
faedre valgte tit deres Kongefcede- føler mit

underfaatlige Hjerte tillige en inderlig Attr'äa
til offentligen for Deres Kongelige Majeftoets

-

Fodder at nedlaegge min allerunderdanigte

Taksigele for den allermaadigste Understottele,

hvormed Landsfaderns heimodige Gavmidhed
fremde dette Arbeides Fremkomme.
-

-

Roeskilde d. 21de Juli 1832.

Allerunderdanigt

WHendrik Behrmann.

'

r

Forecindting.
:=

I Yeg babbe, ved for bet banffe Publicum at lade bekjendtgjoce

en Anmeldelfe om at jeg agtede at udgive: "en hiftoriﬁ to
pographifk Befkcivelfe af det gamle Rouge: og
Bifpefoede- Roeskildeq med *fine egne og Omeg

neris Moerkvoerdighedem ifoer dens Domkirke og
fammes Monumenter* fra be ælbfte Tibet indti(

vote Dage"F tillige i min Subfcciptionsplan o'verladt det til
Subfcribenterne at ville tegne bem enten for hele Voerket eller

Vfm: Byens Befkcivelfe alene, í den Forudfäztning at Flex-e* [om
allerebe eíebe min forﬁe Befkcivelfe af Qomﬁrfen, 'bellere ved

Subfcription vilde echolde dee Sidﬁe.

FSmbb min'äormbbning

I

v1

-

bev det omvendt, fom vor Lesere hervd ville erkare affel
gende Fortale.til Roeskilde Domkirkes e. Befkrivetfe,
fom jeg troer at burde meddele mine Laefere,
Eferat jeg havde udarbeidet og begyndt paa at lade trykke:
"en hilft orifk topographifk Befkrivelfe af Roes
kilde Bye, med dens egne og Omegnens Maerk
vaerdigheder, ifaer Domkirken og fammes Monu menter”, blev jeg af flere, endog af Domkirkens Forefatte,
opfordret til ferfilt at lade aftrykke endeel Exemplarer af den

nes Betrivelse. Jeg bifaldt dette Forlag og fugte Anmodnin
gen faameget deshellere, da jeg indfaae, at der nok kunde gives
nogen, fom onskede at gjore fig bekjendt med Domkirkens Maerk
vaerdigheder, uden fynderligen at bryde fig om Byens for laenge
fiden forfvundne Herligheder eller nuvaerende Tillstand, der ikkun
kan interessiere Pndere af den fedrenelandske Historie og Byens

egne Indvaanere.

V

J Henfeende til. Planen afviger denne Omarbeidefe noget
fra den forrige Udgave, idet vi heri folge en, efter vores Skjon
nende, bequemmere Orden med at omvife de Befegende, fom

Skriftet jo iferdeleshed er bestemt for.

-

Af Nyt kommer dertil det nye o: Christian VItes og Fre
derik Vtes Begravelfes-Kapel, med fine herlige Monumenter.

For at bode lidt paa det-alt for Terre, fom faadant et
Skrift, ifolge fin Natur, maa fore med fig, har jeg ved de be

romteste Maend tilfoiet korte biographiske Notidser til det ubety
delige: ”fedt d. – dod d.” – c.

Hvad de, i de fenere Aaringer i Kirken foretagne, ligefaa
modvendige, fom henfigtsmaessigt trufne, Forandringer og For

bedringer angaaer: faa har jeg Meddelelfen affamme Kirkens
Vaerge, Hr. Kammerraad Hanfen, at takke for, under hvis
Opfigt og Veiledning de foretoges. Uden dise, mig endog
skriftligen meddeelte, Efterretninger vilde mit Arbeide vaere ble
vet ufuldstaendigt. Denne Andeel af Skriftet horer altfaa ene
og allene Hr. Kammerraaden til, og kan jeg, fra min Side, ei
andet end yde hans venskabelige Hjelpfomhed ved begge vores
elfkede Matrones Beskrivelfe, min inderligste Tak.
Vi haabe, at have truffet et faadant Udvalg af Domkir

kens faa mangfoldige Maerkvaerdigheder, at de. Besogende ei ville
finde dem skuffede i deres billige Forventninger.
J det ovrige maa jeg gjentage, hvad jeg allerede har, be
maerket i min forste Bearbeidefe: at man vilde tage maerkeligen

feil, hvis man vilde ansee dette Skrift fom en Moerskabsbog;
thi Pragtbygninger og Kunstvaerker ville fees, ligefom Musiken

og Sangen hores, hvis de skulle giore Indtryk. Skriftet er

. :W
altfaa blot at anfee, [om lBeilebningfnebem, ber bille
fee, eller Exjndcingsmiddel for bem, [om have
feet Kirkens Maeckveerdigheder.

` `

'

Af Kobbere. folge :1) fom Vignette Spam Lucfus's' Billebí.,
malet paa en runb Robberplabe, fom er indmurec midt i Mu
ren ovec/ det nordoﬁlige Vaabenhuus- og følgelig ligefaa gam
melt fom bette, nemlig fra et af Anringerne fra 1461-285;
til Domkickenz
]]]dies og_ Tavlee
4) Fredeaf
* 2)
tik ,Grundrlds
lldens Maufoleecz
5)v og 3)
6) Chciﬁian
to ﬂagnpgtapberebe
betmaerlelige Billedhugger-Arbefde rundt- omkring sDaneelboertet g
i Choker. Her foceﬁilles Non fom Styrmand i ﬁnArL med _

hole Familie, ngacobs Brydecie med anglen, og hans Bram.
Man lægge Moerke til Stilljngen af Jacobs Hoved i Kampen
med Englen. ~ Frederik Vteá Monument fandces at ville falbe
alt for fmaat til at man kunde banne fig ec nogenlunbe rigtigt

Begreb om femmes Hsihed og ble? decfor nbelabt.l

Roeskilde i Decbr.“ 1831.
Saavfdt om .Kit-ken.“ Hvad Byens og Omegnens Vefkri
velfe angaaer,
maa paa
ieg be
enbnutilføieStedec
folgende
Bemoeckningecx
lfoeuben
bem, fom
bebøtige
iTexten
few ere _
giotte, f. Ex.: at alle mobibetj Sloeêfllbe, 'fom ece be ægtefte

Kildee for `fgiftbm'egtanbifeten, i bet. forrige' Aarhundcede ere
gaaebe op i Luerneeac alle âprfattere, fom have mebbeelt os Ef
-terretningec .om bor äðpe, have babt enten'ffiøbeêløfe eller ubi:

dende Referenter o. f, v.

Ieg har vaeret mht til fmaaligen og

»msifommeligen at famle Materialier til mit' Skciftz men af

Documenter hat* jeg blot funnet benytte äRaabftuepzotolollee,
fem-59:. Byefkriver gribe- laantemig til beenpttelfe, men (om *
- ikke gaae længere tilbage enb.til 1727.

'

Om Byens eller dens enlelte Inﬁituters nuveerende For
fatning eller Tflﬁand have gode Vennec og- khndige Meend med'
deelt mig Efterretninger.

Sanledes hat en af Byens eligerede

Meend- Maler Ehlers, med Magiﬁratens'Tilladelfe- laant
mig .Kortet oner Roeskilde og noingtigen gaaet *det igiennemy
med mig beb Sammenligningen af iRefenê, fom _hac faa mange,

enbog grove, Fell-z hans Send Candidatus plnilosopbiæ, hat

i

VIII

tegnet Jacobs Kamp med. Cnglen; Hr. Kanselieraad Liebe har
meddeelt mig Efterretningerne om Duebrodreklosterets og Latin
fkolens nuvaerende Tillstand, og Inspekteur Conradfen paa

Bidstrupgaard har jeg at takke for Underretningen om den der
nuvaerende Anstalts Forfatning og Tillstand. Dise Efterretnin
ger og Underretninger ere folgeligen ganske tilforladelige, da de
komme fra forste Haand.

Ifolge Skriftets Plan kunde jeg ei giore famme faa vidt
loftigt fom jeg paa mange Steder havde entket; derfor har jeg
ogfaa maattet lade Leire og Lethraborg falde bort, da endog et
ikkun kort udtogaf fammes Befkrivelfe vilde have udgjort flere
Ark, og Bogen, fom iferdeleshed var bestemt til at vaere en
Veivier, derved vaere bleven for kostbar.
-

At mine resp. Subscribenter have maattet vente laengere
end de, men vistnok mere end jeg felv havde entket, vilde de
undskylde med min Svaghed, da jeg, ifer om Vinteren , fom

oftest er fig og eivel kan bruge min Haand, og Frastanden
mellem mig og Bogtrykkeren voldte noget Ophold. Imdlertid
haaber jeg at Skriftet og dets Liefere ei have tabt derved.
Af Kobbere folge hermed: 1) fom Vignette Pave Luci
Billede; 2) Tab. I. Grundridet af Roeskilde Domkirke; 3) og
4) Tab. II. og III. Christian III. og Frederik II. Monumenter
henhorende til Pag. 96 ffg.; 5) og 6) Tab. IV. og V. Noas
Ark og Jacobs Kamp med Englen og hans Drom, tit Pag.
64 ffg. og 7) Tab. VI. Grundtegningen af Roeskilde Bye.
Roeskilde d. 20de Juli 1832.

PH. Behrmann.
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73, Hör berigtiges'Anmcerkningen faaledes:
,
Penne Altertu'le-ﬁod ment:l Chorets Focandring 1683
nedenfor det »bre Choc paa Kirkeguxyet. Frederik Il. fka( have

kjobt den af en hollandfk Skibsf'orec- fom bed Tolden angav den
til ringe Priis. Den kom baáil'ﬁeeberifﬁborg, og Chriftian
IV. her,v 'BWL-Wendy lob .Lobe WSolvawertavle til Frederiks

bytgß-Kirke- ﬂat da have overladt denne- viﬁnok langt koftba
rere, ti( vores Kirke. Den aabnes offentligen paa de ﬁoce Feft
vage og ved Hoitideligheder- men for de Reifende- fom unffe at
fee ben, ti( alle Tider. ,Den har vundet meget ved ben, for
nogle Ka: fiben, faare forﬁgtigen foretagne prubâning, fom
den faa heiligen' trængte til, li efom nyligen ved en :me Foc
gyldning paa Flow-rene og Ge xmferne, famt ved Anbringelfen

af 3 forgyldte Kors over famme, iftedetfoc de fmaglofe Kugler,
den havde Tøv. ` " "
' ' '
'
*
side 150 Linie 24 Groendfe fees-"Gabe
_.
, _

._
__
_

157 -191 -'-

.

*

232 er ﬂeet en Feil ved de forﬂjellige Pengeforters Sam
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238 Linie 3 fra neden behjelpelige (ces: behjelpeli
,
293 -~ 5 - _ ber- dog ikkelces: fom-forft 1detteAar
301 -- 10 De nye Boliger zc., til-*Slutningem retteâ faa:
' '- Iebeä: Indkomﬂe'rne af bíäfe og Jacob kaeldts
folgte Fattighufe bleve da anvendte ti( at kjobe
.' b n e IáBqligel: for, 90 disfe »are de (amme fom
1 14v bree'ndte'i Bredgädeü. '
'
304

1

4 fra neben 1180 Iæå: 1080
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19 16 las: 18
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De mindre betydelige Fei( bedes Laferne felv at rette.
.'.

o

-

“ ~Roeskilde Domkirß's
og *

dens Begravelfes -Mo11ument~er..

vil.

f.

*

see ælbgamle Tider h'avde Daumen-ks
der gaves ogfaa Underkonger - deres
en af Sjoellands heieﬁe Egne ved en
havde ﬁt Udleb i fyëfeﬁorben, der bugter

'c

Overkonger -*-, chi
Scede i Leite, i
feilbar Qlae, fom
ﬁg fra Kattegattet

flere Mile ind i den nordljge Deel af Mn.

At .Ol-det

Leite [kal komme af Sëeir, efter de krigerifke Iafiatifi'e .Horders
Skik- bom-fra den regjerende Stamme var udgaaet- fynes»
meget antageligt- [kjondt andre aﬂede Navnet af andre Ord.
Fra Aﬁen havde de , imber min, indvandrende Horder og

faa medbragt deres Religionsbegreber og udbredc (amme
over hele det nordlige Europa. I Sidﬁningen af det 8de
Aal-hundrede naaebe, under Keifer Karl den Stores blodjg'e*

Seiervin'dinger over Saxerne- den chriﬁeljge Religious 'uvbredelfe ogfaa Groendfen af biåfe, ligefaa ivrig bebení! ﬁn
dede- font tappee, Nordboere.
.
Vet fogce dem med Rette faakaldte Nordens Apoﬁeh

Qinégariuâ, i Begyndelfen af det niende Aarhundrede bem
ﬁn blide fiber at bibringe dem tillokkende Anﬂuelfer af den
nye Laeres äortrinligbeb, og var beri, paa enfelte, fibre
Øteber, fom ved .Handel og Skibsfart ﬁode i Forbindelfe med
de chriﬁelige Nabeelande- font Slesvig„ Seite, og Sig
tune i âberrig, ei heller ganﬂ'e uheldig. Men den kraft
fulde nordijke Naturx hvis hsieﬁe Dyd var Mod, kunde ei
faa let ,bytte ﬁn ligefaa kraftfnlde Gudelnre boßt imod en
.

1*

'

f

F4

119, hvis hoieﬁe Bud var Blidhed og Hen'givenhed i Ska
berens Billie.

Smange Sweater maatte derfoe førft nbbøe,

fen-end Dannelfe kunde faae Overhaand i Kamp med vild
Raahed. r»Derfor henrandt iQanmark endnu over et beelt
Aal-hundreds_ og i det øvrige Norden endnu flere, i idelig
"Strid imellem den gamle og den nye goere, og dog maatte
_ tilﬁbft, efter flere -Aars blodige Stampe, Svaerdet afgjøre
Treetten "imellem Chriﬁendom'men og J'pe'benítabet. Thi vel
havde allerede den tydjke Keifer- Hendrik anlefeengety ved
Vaabens smagt, nøbt Danmarks Rvnge, Gorm den Gam
le, til at [kane af fra de Chrfﬁnes Forfolgelfe i ﬁne Lande og

at tillabe at ber blev lagt en cbriﬁelig Befoetning til Religio
nens Forfvar i Graendfeﬁaden Slesoig; men den vedblev
alligevel under hans Eftermand- Harald Blaatand- fom

end grummeee- [od de Chriﬁne forfølge. Dog i de ﬁrige,
han desaarfag paadrog ﬁg med ﬁne' Slabver, de tydfke Kei

*fece Otto I. og ll., maatte tilﬁdﬁ hans Vaabenmagt butte
under for Fiendernes Sverlegenbeb, og han felv beqvemme

ﬁg til at antage den chriﬁelige Religion og uhindret lade

den blive lcert i hans Stige.

B

Flere af hans llnberfaattete,

fem ved Omgang medhderes Naboer allerede havde faaet
bebre Begreber om disi'es Sleligivn, fulgte hans Exempel.
.` J'erningerne havde bragt deres Guder Offer under
aaben Himmeh ihellige Lnnde; de Chriﬁnes Gud vilve, ef;
ter Praeﬁernes ävrmening, dyrkes ivraegtige Templer. Ha
rald førgebe- Derfor vgfaa for Opfsrelfen af flige Bygningee
til den offentlige Gudstjeneﬁe. Maaﬁ'eexfor ifle at paa
drage ﬁg Gudinden Hercha's Brede- fvm i Seerdeleshed
blev dyrket i en hellig Lund i beire, [od han omtrent een

Miil verfra, i en dengang endnn ubethdelig Handelsplads
opføre en Siirfe, enbffjønbt kun af fíræe, til ?Ere for den

bellige Trefoldighed. .-Roeskilde kaldtes denne Bye- for

"
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modentlig efter den Riibe, fom endnu ilvette Øieðlíf er
til fammeﬁeds og endnu fører famme"5)`èavn.

980 ﬁyttede han felv derhen-

Dmttent

vg ophejede låven berveb

til Kongefeede.
Det kunde ei ﬂaae feíl,_ at jo Kongen
med ﬁne ngívelfer, ífær' ﬁne Krigere- ligefvm den hp
perlige og ﬁkkre Veliggenhed til Jägnvel, fnart maatte heeve
Byen i SBeite't, og end mere maatte den vinne, da den om
trent 30Ålar Derefter tillige blev valgt til Bifpefcede; Hen
ved femhundrede Star vedblev ben, ívetminbfte afvegclenbe,
at være J'vieb: og meﬁventâftaben, vg over femhundrede
Aar Bifpeﬁkde.
'
.Haralds Son og Efterfolger *paa Thronen- S v end
Sveffjæg, opdraget af Chriﬁendommens- fvvrne Sienbe, f
Iomborgs Lykm-gy den ligefaa mægtige fom tavvre, Pal
natvfe, hadede vg undertrykkede *i Begyndelfen de Chriﬁne
meget haardt. Men under den grnfomme Kamp- han førte
mod Angler-1e for ac [nevne det grnelíge âmvrb, disfe havde
begaaet paa alle Danﬁe og NordmNnd- havde han feld bedre
lært at fjenbe Fortrinnet af den nye Bære, og 1010 ved
Daaden i Skotland ladet ﬁg indvie til denne. Da nu paa
(amme Tid Bifkoppen af Roeskilde var vvv: faq fendte han
en anden Mand- med hvilken han-tillige var bleven bnvt, _

til ﬁn danfke Reﬁdencs- baade for at røgte ben nye chri
ﬁelige ijorv, vg at forøge den med nhe Faar. Denne- Ger
brand var hans Navn- vifte megen Iver i denne Omven
belfeéfvrretníng, ifær i- Skaanej fom endnu var ganffe he
denﬁ'. Igvvr godt han havde fattet den nye Leere og den

geiﬁlige Leerers Magc over den verbâlige, derpaa gav han
ﬁn egen Konge et neeﬁen haandgrjbeligt Beviis,
Svend var nemlig bø'b, England havde revet ﬁg ws
fra det danike Herredomme- og hans Son-'Knud den

Storex maatte ,forﬁ med Sveerd'et tilkjeempe ﬁg det igjen.

l;

_t
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Efterat dette var (feet, fra 1014-1017, Iagbeban ogfaa
Norge under ﬁt Herredommex men ophdldc ﬁg dog nceﬁen
` altid i England. Aaret 1030 aﬂagde han et Befdg iDan
mark*F men tiltraadte (nart en fbítbar, i ﬁn Tide megen Op
ﬁgt opvaekkende- Reife gjennem Tydfkland og Fi-ankrig- til
Rom. Under hans Fravoerelfe havde han overdraget ﬁn
Svoger- ulf Iakl- Regieritigs-Forretningerne i ﬁn umyn-j

dige Sons Rave'.

Rot-.ge benyttede ﬁg vimiblertíb af »Kom *

gens Fravcerelfe- og vandt ei blot ﬁn Uafhaengighed igjen
ved Oluf den 'IpellígeI men erobrede endog' de danﬁ'e*
Øer. Kongem wm efter ﬁn Tilhagekomﬁ troede at hans
“Svoger havde misbrugt den haxn betroede Magt- fattede et
haaedt Rag til Ulf-1 men forﬁod gt ffjule famme under disfe
- faa kritiffe Omﬁcendigheder. ,Kongens Naervcerelfe gav hans
Krigeke Mode :Øerne bleve renfedex Fienden forfulgt og'beb
Helgenaa i Blekingen fuldkomment ﬂaaet paa Flugten; det

holdt ham-dt i Forﬁningen- Kongen bar few (Sure, men
Ulfs Tapperhed og Aandsncervaerelfe frelﬁe Kongen Livec og
vandt Slaget.
»
:Gifter Seiten' begab Kongen ﬁg med ﬁt Hof og ﬁne

Krigere til Noeskilde. .Het- fpillede Kongen en Affen Skak
med ﬁn Svoger, e't Spil- fom i de nokdlige Lande gjerne
bleb fpíﬂet, og (om udgjorde en viefentlig Dee( af en dan
net Opdragelfe. Kongen biev under Spillet oergerlig og
i traf flere Gange om. Dette fortrod Ulf; man vexlede Ord

Ulf kaﬁede Skakbrettet om og gif ﬁn Bei. "Flyer Du nu
' feige um“ raabte Kongen efter ham. "Du kaldte 'mig irffe >
feigh" g'jentog denne- i det han oendte ﬁg opt, "da jeg bjalp

Dig at vinde Slaget v'ed .Helgenna og reddede Dit Liv.“
Decke poragte Kongen*end mere.> Han fendte een afﬁne
Maend nb, for acﬁdrcebe Ulf Zarb men denne vilde ikke ud

rette-.decke Hoerv', da mf havde Wet ﬁn Tilﬂugt til det

,
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uforfrænfeligfie ëteb, Alteret i_ Domkirken,

Kongen gav

berfot ﬁn Skoej'vend dette wrinbe, og, fnlbbnrbenbe ﬁn Here..

res Billie* ﬂog han *Ulf ihjel i Kirken.

Decke var nu en

Forbrydelfe faavel imod Kirkeretten Torn imob Kongens egne .
Jåoffälnorbninget, ifølge hvilke ethvert .Mord i-Kongens
Gaard var anfeet med den haardeﬁe Mulkt. Kongen maatte
altfaa, ba han havde ooertraaabt ﬁn egen Boo, løfe ﬁg ved
at ikjcenke Domkirken ﬂere af ﬁne private Giobfer, boottil

hans Soﬁe» ulfIakls (Sjemalinbe, Eftriti), endnu foiebe

to hele .Het-reden en herlig Tilvaext tilDoinkirkenG dengang
endnu fmaalige, Indceegter. p
`
_
Deﬁo minbte foarebe Gex-brands ëftetinanbâ,Å Bifkop

Aagesh Adfoerd til hans hoie SLloft, thi der et' naeften intet
anbet bekjendt om ham ienb at han drak ﬁg ihjel._'
Efter dennes Dvd kom Vilhelm paa Bispeﬁoleni

Stoeâfilbe, 1044. Han var en inbfobtënglænbet, font ﬂere
Geiﬁlige her i Landet paa famme Tid- og havde for vaeret
Knud den Stores Kantslek og Skeiftefader. .Formodentlig
var han her i Landetx da hans Forma-1d bøbe; thi Kong
Knuds Sweat var Aaret tilforn nbbøb med hans yngﬁe
Son Haardeknud'; England var igjen et Rige for ﬁg felo,
og Danmark ﬁod under ben norfke Kongesx Magnus den
Godes- Herredomme. Dog varede bette kun i fem Qlar, ba

Magnus 1047 bobe og bet danﬂ'e Rige kom i Knuds So
- ﬂerfønâ, Svend Eﬁridfensx

lagt.

Med denne Konges- ogV

hans Moders- Eﬁrids Hjelp begyndte Wilhelm* nu, iftebet
for ben iræefirfe,_fom Harald havde ladet oogge, at opføre
en nx), fra ben ene Side ligefaa ﬁmpeh fom fra ben anben
majeﬁcetiíl', Bygning af Steem og han hariRoeskilde Dome»
fitfe, ligefom ben endnu ftaaer, reiﬁ ﬁg det uforgjeengeligﬁe

Mindesmoerke.
Vi ville det-for gjore os bekjendt med bette, bet oigtigffe,

e

f
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' celdﬁekog ene enbnu ftaaenbe monument, fox-end vi'omtale
Byens øvrige sJltcetfnoerbiglnber, fom enten for laenge ﬁden
ere ferfrnnbne, eller, endnu til i en ganfke anden Skiffelfe.
Kongen og Biﬂ'oppen--ei blot bannebe, :nen ogfaa paa
den Tld de levede i, lcerde sZlJeaenb, ifær Kongen felta, knyt
tede (nart befloegtede Aanders Venjkab- nden Derfor at fætte
de Spligter tílﬁbe, deres Embede og deres hole Poﬁer paa

lagde dem brer ifær. Kongen var* fremfor alle bevandret i
den nordifke Hiﬁorie, og me'ddeelte en fremmed'Reife-ndeY
Domherle Adam fra Bremen , fatnnte ideres Underhold
ninger. Disfe Fortcellingey have vi tildeels at talte for-Um
berretníngen om hänTids og Fortidens vigtigﬁe Tildragelfer
'idaadfulde
Adams efterlabte
Skrlfter.
At osindlade,
os i denne
Regjeringvilde føre
paa altfor
lange Konges
lsllfneíe,
ikkun maae vi bemætte, at ber ogfaaiBifkop Vilhelm rørte

ﬁg en geiﬁljg Defpotismus- felta imod Kongen- uden at han
berfor, efter den Tids Begrebely traadte ﬁn Herre, ﬁn Ben
og VelgjorerF »for nær. Da Köngen nemlig en Nyaars Mor
gen af Mistanke havde ladet nogle Hofinaend drcebe i Kir
--ken og ﬁden indfandt ﬁg der felt) for at binaane Gudstje
neften, glk Bispen ham imøbe, fatte ham ﬁn Bispeﬁav paa
Brhﬁet- forbod ham Indgangen og fatte ham i Kikkens
Band. Allerede hav'de Kongens Drabanter dragetSvcerdet
_ _ „ for at navne denne formeente Forbrydelfe mod det-es Herre;
'
'* men Stangen, _fom kjendte en Bilkops Voerdighed og indfaae
ﬁn begaaede uret, forbøb dem at bruge Svoerdet og gif hjem.
I Poenicentsklaeder kom han derpaa alene_tilbage; men,
uden at none at gaae ind i den Kirkel fom han havde van
helliget ved Blodsudgydelfe, kaﬁede han ﬁg paa Kncee uden
for Víamme. DaBlspen ekfarede Kongens mærroerelfe og
fane hans 'Angel-l gif-han ud til han» lo'ftede ham op og
løfte ham fra Band. Derpaa forte han Sangen ind j Kir

9 _

ten, og, efterat han havde befalet Taushed- tiljlod denne
offentlig ﬁn Uret _for *hele Menigheden- At denne Tildragelfe
ei har været til Skade for ﬁirfen, indfees let.
*
" Nogle Aal* berefter bebe Kongen i_ Snllanv, efterat
han h'avde befalet at ville begraves i Roeskilde Domkirke.
Efte-rretningen o'mden elffebe Konges Dvd fatte ben gamle

Visp i ben veeniodigﬁe Stemning. LigeFom overbeviiﬁ om
at han ei kunde overleve ﬁn Range, lod ban, bed at bere
de et Hvileﬁed til ham i åpenbarer, ved Swen deraf grave

en Grad til ﬁg fele. Da Kongens Liig* var paa Veien til. '
Sibeåfilbe, fjnrteeâlåiâpen bet imøbe. Saafnart han blev
bet mer, ﬁod han af Bognen- udbredte ﬁn Kappe paa

Sterben og fatte ﬁg derpaa for at bede. Da Kongens Liig *
var anfvrnmer, og man vilde tilkjendegive det for Bispen,
maerkede man fnart, at hans Tilberedelfer (han havde og:
faa ladet en Liigkiﬁe gjøre til fig) ei havde vcexedforgjaeves

han var henflumret i ben evige Sovn.

_,

Det er bel'jenbt, at*Svend Eﬁridfens Reglering var
fortreﬂ'elig og man tager vel neppe feil ,, naar man troer,
at denne Bifkop ei har have liden Deel del-i. Begge vare
Moend af Kundfkaber og Sm'ag og en nfæbvanligere Cul
tur end der fandtes i be Tider. Kongen var tillige meget

human og befl'eben, Bispen derimod ivrig,__ hidﬁg og her
[kefyg, Ved hans Dede 1074, var hans ﬁolte Bygning fuld
endt bare Choret nær.

,

Decke fnldendte da hans Gftermanb, Svend Rare
bagge, en Nordwand.. fom Svend Eﬁridfen havde ladet
ﬁndere i Bologna. Den-le var en ligefaa brav og gubfrpge

tig, og i ﬁt Embede ligefaa ivrig Visp-,fern hans *For
manb, men derhos mere befkeden og udruﬁet. :ned ligefaa

fler Veltale'nhed Kom ﬁne Saeder. Ligefom Bifkop Wilhelm
havde Ånnbt .Djelp af Rong Svend og hans Model* Ein-id:
l

.
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faaledes blev Denne rundeligen underﬁottet af Svends Sen

Kong og
KnDen
udbellige
denTreenighed
Hellige.maatte
I Aaret1084
blevfor.
Kirken
I I ianiet
nu give Plads
den

hellige Pave Lucius; fom felv havde tilbudt ﬁg at-ville være
Kirkens- Skytspatron. Fee-end nemlig Kirken' blev ianiet,
fenDte Bispen to Domherrer til Nom for at hente en eller `
anDen Reliquie af en `fpelgen, hvem Kirken kunde helliges.
Den uhhre Mcengde Reliquier af alle âlagå, fom disfe

der forefanDt, fatte Demi en ikke ringe Forlegenhe'd. For*
ei at vælge et urigtigt Stykke iblandt den ﬁore .Herlighed
af hellige Been, baar, Siegle, Bawer, ®om, Treeﬁum
ver ze., føgte deat ﬁhrke ﬁg veD Bon. I Sevnen- hvori
den ene Affendte under ﬁn Andagt var falDet, viﬁe SDave

Lucius ﬁg for barn, tilbodﬁn Tjeneﬁe og bete^gneDe`finI
e , Hiernefkal faa nøie, at
den imellem en Meengde
ret 253 efter Chriﬁo liDt
lig han var, derpaa gav

De ﬁden uden
andi-e, Denne
-Martyrdoden i
hans Reliquier

Umage kunde ﬁnde
Helgen havde Aa
Rom. ngor hele
[tragt efter Ankom

fienl her til Roeskilde et Beviis. Et Souhhre nemlig gior

1De- Fakten i Ifefjorden nﬁkkerF det forlangte afbvert Skil'

enaf Mandfkabet fom Dﬁ'er, og vælteDe êl'ibet, naar Det

intet ﬁk. Man vidﬁe intet Middel til at forDrive famme.
Da faldt-Domherrerne paa Den íanle, at Det hellige Lu
cius-Hobed hei- maatte kunne gjore Virkning, I hoitidelig

Proeesﬁon forfoieDe Derfor hele Geiﬁligheden ﬁg til Strand
breDDen, og gif med denne Koﬁbarhed om Bord.

Det va

rede ei længe, faa vifie uhyret ﬁg o'g gif lige los paa Ski- *
bet. I det 'famme tog man J'poveDet frem og holdt Det
for Dyret. *Med et græäfeligt Skeig foer d'ette til Bonds
og, har fiDenl - Tak være Den ,l)ellige Lucius! -aldrig
mere ladet ﬁg fee.

Denne Dag blev Derfor, ligefom hans

formeente DeodsdagF holdt faare boitibelig if Roesfilde' Dom
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kirke. 'Hiernelkallen blev indfattet i Qiulb, befat med ?Eden
fiene og gjemt fem ben bigtigﬂe J'gelligbom.

'

Foruden Domkirken byggede denne Visp ogfaa Boy

Stue Kirke i Roeskilde og i Ringﬁed og St. Michaelis
Kirke i Slagelfey og-[iiftede 24 Kanonikatek vedDomkirken
for at Gudstjeneﬁen i famme, d, e. Mesfelcefen og SIäigiliet,

kunde fbare til Bygningen. I ﬁne ﬁdﬁe' Aaringer oplevede
han fibre ulykker.

Thi ei alene blev hans Ven- og hans

[om hele. Gieiﬁligbebené, fibre Velynderf Knud den vtvellige,
btaebt i Albani Kirke i Odenfe ,af ﬁne egne unberfaattete,
men Landet leed ogfaa under_dennes Eftermand og Brodem.
Oluf Ænu'nget, en faaban Mangel paa Levnetsmidler i hele f
ni Qlat, at äiâben, for at unbgaae al *den Elendighedx" fom*
herfkede i Riget- og paa den bellige Grab at bede om Feel
fe for famme, begav ﬁg paa en Reife til det bellige Land.
- Fra Konﬁantinopel fendte han en Maengde Koﬁbarheder

hjem til- ﬁn Kirke7 nemlig Reliquier. men imidler'tid at

naae Maalet for ﬁn Reifez .dade han 1988, paa Øen

Rho dus.

'

*

Om Kongerne og Visperne i de folgende ﬁre Decennier

et intet at bemætfe, uden at de Fee-ﬁes âamilielirioigbebet,
hvori de Sidﬁe7 egentlig mere Politikere end Gieiftlige, tage,
-bengang, font endnu under lignende Dmiiænbigbebet, meget
ivrigen Deel- for oder Sjaelens Salighed ei “at fox-femme
deres timelige Vel- - uden at, 'iger jeg, disfe Borgerkrige
i mange Aar ﬁyrtede Landet i Elendighed- at, imedens den
regierende Families Medlemmer forte Borgek imod Borger
i Selbten, de tappre Vendee benyttede ﬁg af 'disfe indre
Øjaetinget, plyndrede" Oel-nes Kyﬁer- førte Mennejker og

Qvoeg bort, og omfkabte de *Egne igjennem hvilke deves
Tog gif, liig Qiræâboppet, til Wiener; en Skjaebne7 font
haardeﬁ traf Slesvig og Søen. De Onde/rx fremmede Siem *
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der tilfoiede Kyﬁlandene- maatte be lndr. Prooindfer lide
fom en Folg? af den indoortes Tvedragt.

Ve( var, efter

alle Samtidiges sBíbneébprb, Kong Erik Eiegods Regje
ring meget gbb, og hans Brodersf Kong Rielf es ei flet;

lmen'veb bet 9)?vrb, fom dennes Son Magnus gjorde paa _
hiins Son- Knud bavarb, i Haralqdﬁeds Slov- blev Ri
gets Tilftand des ulykkeligere, des mere forvirret. Roeskilde
felv blev i denne Tid to Gange erobret af Fienderne og
haardt medtaget. Saaledes lod Harald Kefia- fom i
den Tid anlagde den nn forfvnndne Faeﬁning Haraldsborg
.bed Roeskilde- i Krigen med ﬁn yngre Qårbber, Erik
Emund- der fogte ac hcedne Mordet paa deres aeldﬁeBW
ber, Knnd Savarb, ridfe Naefen op paa alle Indbyggere i
Stoeâf'llbe, fom havde holdt med hans Fjende» De famme
'Uroligheder og de famme ulykkey nedtrykkede after Landet *
og ifaer Kongeﬁadenx Roeskildex da Svend Grathe her
ﬁden vilde berebe Knnd Lavards rafke Som Valdematy hans
Faders Skjebne; Dex* udfordredes sJ'Raenb, fom Abfalon og
hans Brodref Swítlinge af sllalnatofe, til at rebbe Waldemar

og at frelfe Fcedrelandet; og det lykkedes dem.
,

'Med Baldemaks Regjel-ings Tiltkaedelfe efter Svends

Dvd paa Gratheheden i Jylland 1157, begyndte en ny , en

herlig Periode» i Danmarks Hiﬁorie.

Han havde i Bifkop

og Ekkebifkop Abfalon en Miniﬁer- en General- en Ad
miral og en Ben- fom var en faadan'Konge vaérbig, og Ab
falon nod ﬁn Fyrﬁes Forteolighedog Tillidx fem hans Klog

ftab, hans Sllatrívtiâmuä, hans Mod og hans Tapperhed
fortjente.

Det er tungt, naar man har nævnet Abfalons

tavn, ei at turbe anføre mere om ham; men hans Hiﬁox
rie er for víbtløftig i en enkelt Bygnings Jbiílvrle, ben et
Landets Hiﬁorie feld.

Thi i bet halve Aarhundrede- Landet_

*havde den Lykke at eie bam, tog han ei faa bel Deel i Re
z
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gjeringens Qinliggenber, men meget mere befibrebe bem feld,
og neppe foretoges nogen Ting af Vigtighed, boor han eiA
fiob i Spidfen. Deraf Kong SIäalbemar ben [ﬁes og Knud
den VIteâ baeberfnlbe stegjeringer, og Held den Fyrﬁe„ fom
eier, agter og het-er faabanne 'Maend. SDo-g, vi vende til: I
bage til Bifkop Abfalon.
_

J'ppor inberlig man fabnebefen QðifY-op, fom Vilhelm *
eller Svend- leerer os en Qegenbe, fomtoii ,Forbigaaende ei

kunne undlade at anføre. Da Bifkop lefer, Adfalons:For-_
manb, fkulde begraves i Hoichoret og Pladfen var ve( ind'
- ftrænfet, faa maatte Bii'kvp Wilhelms Been rhk'kestil Side.
* Da man aabnede hans Gral» fandt man* hans Kltederxnaee
ﬁen 8() Aar efter hans bob, enbnn ufortærebe, og biåfe,
faapel fom hans Been-.udbredte en faa behagelig Lugt--at de
Moendh fom havde rørt bed bam, uagtet alderes umage, i tre

Dage iffe kunde vaike-famme af det-es fpaenber. gigefom
bette leer-te bem, at hans Legeme var helligt: faaledes over

beviﬁe de Maends Skjebne- font havde L_faflet hans Been i
en Krog i Graben, de andaegtige Sjele fnatt om, at han
efter ﬁn Dvd endnu var en lige faa iorig smanb, fom han
havde ooeret i hans lebende Live. ibi, efterfom be tre, fom
foroobent aabnede hans Grat» mere eller minbre havde rørt.
ved hans bellige _Qegeme, henreves de af en Jtibligere eller
ﬁldlgere Dad; den-forﬁe bobe af ben hellige Silb, fomI ban '
ﬁt i Neefen paa et Mode med Biikop lefalon, tre Dage
efter Misgjerningen; den anden ndfpyede ﬁn Leber i mange
_Cfðtnmper og opgav ﬁn Aand tre Maaneder berefter; ben
trebie, en Sbrooft, fom maerfebe Farm- kunde ene forebbgge
Straﬁ'en og forbale ﬁn Dvd oeb_, af ﬁn *FortuneF at ﬁifte

St. Marie Kloﬁer i Roeskilde. I det denne Legende , fom
en af _Samtidens ﬁorﬁe Laerde har opbevaret bo, ,over-bern'

fer os om den'Tids Doertroe, lærer *den os tinige, i hvile
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ken Anfeelie Biskop Vilhelm endnu stod. Men ved at maa
les med en Absalon maatte hans Vagtstaal dog betydelig
fige til Veirs. Tht neppe fulde man troe, at en Mand,

som bestandigen beskjaeftigede fig med hele Rigets vigtigste
Anliggender, der smart fom Admiral, fnart som General

stod i Spidsen for Flaader eller Haere mod Landets grn
fomme Fender, Venderne, fom smart havde at kjaempe med

oprorske Bonder, fnart at stifte Forlig imellem Kongen og
den folte Erkebip Eskild afLund, og tiere i Landets An
liggender var fravaerende end tilstede, endnu havde havt Tid
til

at henvende fin Opmaerklomhed paa fine Pligter fom

Bisp, og, fiden fom Geistlighedens Oberhoved i hele Norden,
fom Erkebisp: dog, Abfalons hoie Aand og hans utraette
lige Virksomhed forstod at forene og at opfylde de meet
forskjellige Pligter affaa forskjellige AEmner, og neppe frem
vier Historien Nogen, fom noget heri mindre kan laegges

til Last end ham. Derfor maatte og hans Liv blive hvad
det var, en uafbrudt Kjede af fore og harderfulde Bedrifter.
Af hans mange Stifteler og rige Gaver til Kirker og
Klotre tor vi her ikkun anfore, hvad Roeskilde Domkirke

har ham at takke for. En betydelig Tilvaext i Indtagterne
erholdt denne, da, efter en langvarig, fortvivlet Modstand,

Venderne maatte bukke under for Absalons Klogskab, Mod
og Tapperhed og erkjende Danmarks Konge forderes Herre.
Thi alle Indkomster, fom hidtil af dise Hedninger vare
bleone anvendte til deres Afgud, Svantevits og hans Prae:

fers Underholdning, tilfaldt nu Domkirken iRoeskilde, lige
som hele Rygen blev lagt under Roeskilde Bispestoel.
Ogaa sorgede Absalon foren anstaendigere Underhold

ning for fine Kanniker, idet han, eferat han allerede havde,
skjondt imod fin Villie, foreniet Erkebispetolen i Lund med

fin Bispestde, seienkede Kapitleti Roeskilde betdelige God
-
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fer, fom hidtil havde udgjort en Deel af hans perfonlige
Sinbfomfier, med kongeljg Jurisdiction og Stkandrettighed .i

faneme.

'

~

Saa meget bette vibner om Bispens Uegennytcighed
lige faa fraftigt et Beviis er bet paa hans Befkedenhed
og hans aegte chriﬁelige Sind, atlban, for at venbe be An
daegtiges Øine og berevjerbvbige ëöuf, naar de 'kom inbli

eller forlobe Kielenf fra ﬁg og paa ben, til hvis Tilbedelfe
han opmuntrede bem, tæt foran J'pøialtret lob befæfie et

ﬁortErnciﬁp, imellem Spillerne, temmelig beit i Vejret.
Vi tor her ei berøre be mangfolbige Forbedkin'ger og

Forogelfer i Indtcegter lefalon,.1'orn Grfebiév, forfl'affebe
Domkirken i Lund- ei be rige Gabel) hvormed han doterede
bet af hans Saber ﬁiftedeAbbedie i êoroe, tør ei omtale be

'mange Siloﬁere, hvis Indtaegter ban, efter be Tiders fromme
Sind- deels forbebrebe og fom han deels felv anlagte; kun eet

Silbíier, han [kal have tiiftet, tør vi ei ganfke forbigaae, St.,
Margrethe-KloﬁeriRoeskilde. Qenneﬁmargretbe, en af Abfa
lons Sllaarbrenbe, var bleven flaaet lhjel af ﬁn gmanb. Ved
de Vidundew fom fkete efter hendes Dede opdagedes hendes
hemmelige Gravﬁed- hendes (legeme lob Abfalon nu bringe

til ﬁn Reﬁdents og begrave i vor Frue Kirke,

Da hun

vebblev at gjore enb ﬁere Mirakler og man ei laengere kunde
tvivle
blev hun optagen - blanbt .Hel
gener. om hendes .Hellighedx
i
l
Qltållbfalon veb tit, mob Venderne* anlagte, Slot Axel
hnus -- thi Axel var hans egentlige danfke Seavn, fom ben Alcing forlatiniferenbe Saxo gjorbe til Abfalon -- har lagt
Grunden til ﬁjøbenbavn, behovee neppe at erindres,

Endnu har Abfalon den ei ringe Fortjeneﬁe af den dan

[le Kirkel at han bed ﬁn ﬁellandjke Kjrkelov bragte' be hide'
til foeffjellige, og derfor for Almuen ofte anfiobelige, Kirke
I
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ceremonier og Den lanonifi'e Net under beﬁemte, almeengiel:
dende. Regler.
'
Fornden de sDræbenber, bvormeD lefalon felo forogeDe
Kikkens Indcaegter, føgte ogfaa andre , ifær hans boie Fa'
milie'I efter hans Exempel- at vife Gavmildhed mod faakaldce
milde Stiftelfer. Sffær var Det hans. Brodre og hans Far
broDre, fom unDerfiotteDe ham _i Sol-oe Abbedies Sciftelfe.
J Aal-ec 1201benfov Denne il Sandhed ﬁore Mandy

fom for ﬁne Konger og ﬁt Feedreland ei blot bavDe været *
hvad Shlli 400 Aal* Derefter var for Hendrik IV. og
å'granlrig, men langt mere. Allerede nogen Tid forenD ﬁn
Dede da han begyndte at blive fengeliggenDe af QllDerDom,
loD han ﬁg bringe til ﬁt tjære sllleiebarn, lebeDiet
âorøe, og dets Kirke modtog hansjo'rdifke Levninger, fom
nedlagdes i en bvælvet Grad lige foran Qllteret. To Gange
havde denne Kirke den Ulykke at blive lagt i Qlíte, og bed
famme Ildehrand ﬂulde ogfaa hans Geav være bleven for:
tæret af Luerne; men hans Been være blevne famlede og gjemte
i famme Kit-lin* Kong Chriﬁian den III., fom erfareDe Dette,

Da han var kommen paa den danike Tronex loD 1636 Bi
ﬂoppens Grab aabne, for at erfare Sandheden'af hvad '
Rygtec paaﬁod. Ved denne Leilighed [kal - fagde'Sagnet
atter -- Abfalons Hierneﬂal og tvenDe Dodningebeen tillige:
meD hans Bispeﬁav og Sabel o. f. v., været tagne fra hans
Krop og Grad og bragte til åSorvaring'i hans celdﬁe Datters

Axelhuus's- nn Sijobenbavnå, Skjod. De bleve med Tiden
indlemmede i J'povethaDenrl `finnftmnfemn, og Der fretnivifiei

fom bberfi,mærfværDige antiquiteter. Endog Fremmede be:
tragteDe Dem med den DeeltagenDe âërefrbgt, etbvert Men
nelle med Aand nærer for beDengangne ftore Aander. Al

“ lereDe længe bav'oe [cel-de Mae-1d bttret Den Tanke- at det
iffe fyntes rimeligt, at ban; JpoveD og'nogle af hans Been
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nogenfinde fkulde vaere blevne adskilte fra hans ovrige Krop;

imdlertid var der intet Bevis hverken for eller imod.
-- For nogle Aar fiden lod Hans Majestaet, vor nuvae

rende Konge, de paa flere Steder fordeelte, tideels kostbare,
Samlinger af Malerier, Kobberstik, Kunstsager og Oldlager
systematik ordne, og enhver af dise Samlinger anvise fin
Plads.
-

-

Da Kongenforste Gang tog det nyordnede Kunstkammer,
fom han havde anvist Plads paa fit nye Residentsflot,
Christiansborg, i Diesyn, fandt

Allerheilsamme

det besyn:

derligt og upassende, at der fandtes og forevistes en Hjer
nefkal og tvende Dodningebeen, fom efter Museets forrige

Kataloger angaves at være Biskop og Erkebiskop Absa

lons: Hvad aeldre Historiekyndige havde formodet og ymtet
om, fandt de nyeres Bifald, og man troede derimod fnarere
at kunne antage, at det, som forevistes paa Kunstkammeret
kunde have vaeret en Hjernefkal og to over Kors liggende

Been, Bispen havde havt, fom et Memento mori, paa eet
affine Vaerelfer i Abbediet Sorge. Till den Ende befallede

Kongen at en Kommission affagkyndige Maend skulde un:

dersoge Graven, for at de foreviste Dele, ifald de virkeligen
vare Absalons, da igjen kunde henlagges iGraven, fom der

egentligst hemmehorende. Forretningen blev med megen Vaersomhed foretaget 1826 af den udnevnte Kommission,

GeheimeStatsminister

og Rigshistoriograph O. Mal:
ling og Biskop Münter, i flere laerde Maends Overvaerelfe.
Man fandt da Graven overordentlig vel forvaret og vedli
afdode

geholdt, og i en Blykiste hans Legeme heelt og holdent, faa
der ikke manglede et enefte Been. Et Sslvbaeger havde han
i fine foldede Haender, og i Baegeret laae en vaer Guldring

-*

med en Saphir. Bispetaven og andre Ornamenter paa
/

- --

-

(2) ,

-

18Å
- hans bøíe Veerdighed fandies ligeledes i Graben.

Legemet

var ﬁunket i Stov- og noeﬁen intet uden Skelettet tilbage;
dog kunde'man endn'u kjende*de chedebon og Stnykkerx font _
med ham vare fænfebe ned iGraoen. Efter Forretningen
blev Graben tiltnuret igjen, og en ëöererning, om bvab der
var (feet, nedlagt i Graven felv og i det geheime Archiv.

Bed famme Leilighed blev Skelettet nøiagtigen mann, og
bet fandtes at være nogle-,Tommer over 6 Fod langt.
Allerede ni Am* førenb ﬁn Dod 1192, havde Erkebifp*
Abfalon overleveret ﬁn Bifpeﬁao til en af ﬁne ärænber,
Peder Siennefom vel ei faa meget forbi ban følte ﬁg
for fvag tilxat foreﬁaae begge ﬁne hoie sbøffer, fom af den
i Kirken faa faedvanlige Nepotismus. I- en Straffe af nee
(ten 200 Aal* bekleedte Abfalons Familie baade Erkebispe
flolen i Lund og .Bifpeﬁolen iRoeskilde. Men kan-manfra
den ene Side itte nægte en faadan Nepotismus [kadelige
Folgen faa maa man fra den anden Side ogfaa rilﬂaae, at
nevne nogen Familie her i Landet nogenﬁnde har været ,faa

riig paa ﬂvre 'og udmaerkede Maendx fom denne.

v

I de 22 Aar Biikop Peder foreﬁod Roeskilde Stift

var han fot bet melle fraværenbe i Nigets Anliggender;
Thi ogfaa han manglede ei de i hans ågarnilíe, fom bet fh
neé', arvelige krigerjke Talenter. Det var berfor, Kong Knnd
VI. brugte ham fom General imod Margreve Otto» da
denne tilegnede ﬁg en Deel af Vendernes Land. Ve( var
han her faa nlblfelíg, ei alene at miﬁe en Modem men og

felv a't blive haardt faaret og'tag'en fangen, men han frelﬁe
ﬁg 'igjen veb Flugten. _Siden' hjalp han Kongens Broder
Hektug SBalvemar, ac erobre Sbbef, og :da venne, ﬁden Kong
V a ldema l: Sei er, *feld havde indtaget ﬁn Broders SIllavån

gav ban Bifkop sJäebev Commandoen over M4600() Mand
fom ban fenbte Kong Sverre af Sverrig til .Wenn Men

-
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her var han atter ulykkelig, han tabte et
hvori to af hans Brodre faldt.
-

blodigt Slag,
-

Dise krigerske Bedrifter synes eiat habe levnet Biskop

Peder Tid til at beskjaeftige fig med fine geistlige Anliggender;
thi vi finde ei

meldt det ringelte idenne Hensende.

Peter Sunesons Eftermand, Peder (III) Saxofon
fra 1214–1223, fom udgives for og muligen har væreten
Son afSaro Grammaticus, fad ikkun enhalv Snees

Aar paa Bispestolen, da den gamle spedalske Erkebisp af
Lund, Peder Sunefons Broder, Andreas, antogham som

Coadjutor og hvem han ogsaa. fulgte i Embedet. Han har
ikke gjort vor Kirke eller fin Residents nogen Gavn, men

var blot et Intermezzo i den Axelske Nepot: Raekke. Han
fik til Eftermand 1223
Peder (IV) Jepfen eller Jpfen (Petrus Jacobi, en
Broderson af Peder Sunefon og Erkebisp Andreas), fom
-

dog kun beklaedte denne hoie Post ifaa Aar. Han flygtede
af Riget afFrygt for paafolgende Ulykker, fordi han vilde

have seet en Engel med et draget Sværd væve over fin
Domkirke.

.

- - -

Niels Stigfon atter

igjen en Frende af Absalon
(fra 1225–49), voldte fig felv fin Skjebne, idet han, uns

der Valdemar Seiers Son, Erik Plog.penning, holdt
med dennes urolige Brodre, fordi Kongen i Krigen med
Etherne krevede et Bidrag af de Geistliges, ligefaa godt

som afandres, Jordegodser. Han flygtede 1245, enten af
Frygt for Kongen eller fordreven affamme, til den hellige
Bernhardts Kloster Clairveaux i Frankrig, hvorhan, uagtet
Pavens gjentagne Erindringer til. Kongen om at lade ham

faae fit Stift igjen, dode 1249. - - - „
En: endnu farligere Fjeldeaf Kong Erik Plogpen

- .

. . . . . . . . . . . . .. . (2“), -

-
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ning og hans Sonner var Nielses Estermand, Jacob
Erlandfen, som, eferat han havde befyret Roeskilde
Bispedomme ito Aar (fra Aar 1249–51), bortbyttedefamme imod Erkebispefedet i Lund. Han var ligeledes «f den tidt

omtalte Slagt og havde affamme arbet dens store Gaver

og hoie, men uroligeAand, som handesverre anvendte mod
Kongen og fit eget Feedreneland, istedetfor moddets Fiender.
Vitor her ei omtale de Ulykker, hvori hans urolige Sind,
hans AErgjaerrighed og Stolthed styrtede Landet.
HansEftermandpaa Roeskilde Bispesto,Peder Bang

(fra 1252–1276), en aandelig og kjodelig Fraende af Erke
bisp Erlandsen, var dennes ivrige Tilhaenger. Da Kong
Christoffer derfor, for at fette Magt mod Magt, fatte
Erkebispen fangen, flygtede Bispen af Roeskilde til Ven:
dernes Fyrste, Jarimar, med hvem han var naer beflaegtet,
og fom Erkebispens Partie havde faaet gift med Christoffers
Broders, Kong Abels Enke, og ophidsede ham til Krig mod
fin Konge. Bispen forte ham felv til fit Stift og i et blo

digt Slag ved Nestved kostede denne de Geistliges Despo:

tismus eiferre end 10.000 Bonder Livet. Imdlertid mit
tede dise voldfomme Skridt Erkebispens Partie ligefaa lidt,
fom at det fik Kongen forgivet. Thi Erik Glipping
traadte ganfke i fin Faders, Christoffers, Fodspor, og kunde

det faa meget desmere, da den forste Deel af Biskopperne
afskyede Erlandsens hierarchiske Despotie og holdt med Kon:
gen. Saavel Erkebispen fom Biskop Peder maatte derfor
leve i bestandig Landflygtighed, indtil de begge bortreves af
Doden, kort efter at den rolige Befiddelfe af deres Kirker

1274 igjen var blevet dem tilkendt, Erkebispen paa Reisen
hertil, Bispen faa Aar derefter.
Af vor Kirke har Biskop:Peder gjort fig fortjent ved i
famme at stifte det forste Kapel, St. Sigfrids Kapel,
-
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nnber bet nordreTaarn.

Maafkee ,han _bed denne fromme

Stiftelfe oilde ,udﬂetce en Deel af ﬁn ugabeligbeb og, de
ulbffer, han havde paafortLandet; Dette Kapels vibere
Skjebne [kal vorbe omtalt i Bjﬁop Peder Ienfens Hiﬁorie.

EnDecanus bed Domkirk'enz ëbenebietnâ, ftiftebe
St. Hans's Alter i Choret; Andre berigede Domkirken' med
andre Indtcegter. ISDiáfe tiltoge fra* nu af mere og mere,
efterfom Dvertroen, ifaer Troen paa Skjersilden og paa Af
lab,
mere og mere
forbrev virtelig Religioﬁtet . og den i fande
Gudsdyrkelfe.
_
Dette var ogfaa Tilfceldet under Biikop -Ingvar
Hjort (fra 1280-1290), fom endog vifte ftørre Opmaerk
[omhed forKjobenhavn end for ﬁn Reﬁdentseller Dom

kirke. I hans Tide 1282, øbelagbe en Ildebrand en Mcengde
Kannikeboliger ved Kirken og tilfoiede denne ﬁor Slade.
At den imiblertib ei ganffe kunde odelaegges ved Ild- ber:
for bavbe Stifterens Forﬁgtighed forget veb, paa Taget
mer, at lade den opføre af Steen.

For ei at blive for vidtloftig i momentene piaorie, ,
maae vi inbftraente os til blot at anføre be Bisper eller .Pri- '
vate, "om have_ viiﬁ en faerdeles Gavmildhed mod faneme,

og forbigaae alle bem, fom veb at ﬁifte enkelte.. Altere
eller ved at fkjaenke Kirken enkelte Gaarder prnfe, nbetbbelige '

Iorder eller Kapitaler ze., ,noeﬁen aarligen forogede,..dens
allerede ei ubetbbelige Stigbom'me.
Under en af hans Eftermaenw Jens *Kl-ag (fra '
1290-1300), ﬁiftede ErkebispenUIens Grande ei faerre enb
6 Praebender i Roeskilde Domkirke.
Til Domkirkens ftøríie Velgjorere kan da med Rette
regnes Bijkop blir f, fom foreﬁod Kirken fra 1300-1320.

Thi det var bam, fom ﬁiftede det fjerde Sllraelatnr veb Done]
firfen, Gantoratet, en æaerbigbeb, (om deﬂeﬁe Domk'irker
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havde og' fom vor, fortnobentligt af Mangel paa Snbtægter,
enbnn manglebe.

Han forfbnebe |bette nye Embede tillige

med 'gode Indtae'gter aflfin'e egne Midler. ?*Cantorens Pligt
var, f'om Ravnet7 tilljenbegiver, `atÅ vaafee' at bet' 'g'iiflore
bentligtilfmeb Sa'ngen ?Kit-ken.

Men da'Cantoren var

Sbrt'elat, og følgelig' for-fornem "til atíI befijeeftige 'ﬁg med
faaban'n'e êmaatin'g, blev ei laenge' berefter'ftiftet'ñuteentvr
ratet b. e.z unbercantoratet. llnber'tantoren maatte ba for:
rette Cantorens Æjeneft'er og nob berfor eirtinge-Snbfomfter;
fljonbt han kun var sBitariuå, altfaa en af de ub'etydeligﬁe _

âberfoner blanbt be Geiﬁlige veb Kitten(
ngaa lagde ban betbbelige Giobfer-'t'il “Domherrernes
Bord og forngede 'Chorfangernes endnu ringe Indkomﬂer.
Disfe Chorfangere bare Difciple af- Satinfl'olen, fom Biﬂop
Jacob Erlandfen 1254 havde [iiftet-'paa-Kirkegaatden
felv, tcet veb Siirlen, og fom enbnn ﬁaaer den Dag-i Dag, _
Til disfe Chorfangeres Underholdning og Klaedning, anviﬁe

Bifpen
af giorbe
en heelhan
Deel
' EndIndtaegterne
mere fortjentl
ftg,Jordegodfer.
efter hans Tids Twe
af Qomfirfen) veb at vrbbe, font d'e Gamle udtrykte fig,
famme meb et `Stavel, nbentvivl bet forfte, fom er bbgget
til famme. Det var bhgget til ben fonbre *Side af Kit-ken
med ftorel åöefofininger', fom Bifpen_ forﬁkkrer i ftt Stiften
feâbrev, og blev inbviet Itil ben bellige ireenigbebå/Siom't ,
frue Marias og St, Lucius's Wee. Capellanen var
forpligtet til, bagligen, efter Jboimeâfen, i Kapellet at laefe
Sjelemesfer for Stifter-em hans Formaend i Embedet' og
hans Foraeldre. Han blev unberfiottet i bette Étnnge erbeibe
veb Vicarier og voxne âfolebiftivle, fom alle berfor node
betydelig unberfiottelfe af bette Praebendes Indtaegter. Disfe
beftobe,-fornben en Vand- og en Veirmolle og en Kapital i

rede sllenge, i 352 Tender Byg aarligen.

Dette Capel
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'valgte han ogi'aatil ﬁt Hvileﬁed og .laae her i Nee fra
1320 indtil 1774, hvorom vi ville tage mere at hol-ei

-Bijkop Oluf SJltoi'terrfenâ _Difiqrie. , .
.Hans- Eftermand- Johannes .Hind (fra 1321-1330),
berigebe vel Kirken med et QIIter, hborved. dagligen ikulde
lcefes en Mesfe; men en met-e hcederfuld Anvendelfe af ﬁn
Privatformne gjorde ban, ved, at te-ﬁamentere det Halbe af

famme til Duebredrekloﬁers Skole7 fom la'ae ved St. Lau
*rents Kirkes Sauen. Fromme 'Sjeles Gaver til Kit-ken for
øgebe aarligen dens' Indteegter og de fyntes nceﬁen at kap
(pes om' ved rigere og rigere Legater at vjnde Rang over
'hinanden i Himmelen.
Han røbe paa.en Viﬁtatsreife
til Øen Rygen i Stcaxlfundz hvorfra hans .Klerker lode hans
Liig bringe til Roeskilde.

.Hans ncermeﬁe Gfterføigereá', Sobanneåfâipborgå (fra
1330-1344), og Jacob Poulfens (fra 1344-4349), Tide?
vare faa uhﬁfelige, at de ei ,kunde gjøre meget for del-,es

Stift og decs-Hovedkirke.

I lang tSia var Riget i Band *

under-Cheiﬁoﬁer II., og han desde under famme, efter` at
han havde pantfat alie Rigets Provindfer paa äalfier, en

Dee( af Soﬂanb, Ryborg og .Stormer naer. I hele fyv Aa'r
blev nu Siiger uden Overhoved.

De frkmmede SJSantbarere

føgte Pant'faa
at benytte gavnligtl
ﬁg af 'denneInterimstidtil
at gjøre
ﬁg
deres
fom mueligt. Ingenﬁeds
gjald't
?Net og Love men ene Magten og Svcer'dek." Syv Ages
udfuelfem fur Aars trykkende Aag af fremmede og* indem

[andfke Despotey-derudfordredes
trætte
Indbyggernes
Taalmodighedx
udfordredes tilen at
Niels
Eb'befens
Mod till
at gjøre Begyndelfen med at frie Feedeenelandet fra Traeldom;

Waldemar III'. bliver Konge 1340. Men hvilken For
ﬂjel imellem Rigets leﬁand ved hans Regjerjngs Tiltray

rette og bed hans Dod! Bed Wife Midler _han naaede ﬁn ,

_

",
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Henstgt, er bekendt af Historien; den Kloge, fom vil dadle
maa angive bedre, eller tie med fin Visdom. Ogfaa
de Geistliges Indkomster, ifer i Sjelland, leed meget i denne
anarchiske Tillstand. Valdemar blev Kirkens fom Landets
Freller, og af Taknemmelighed opfyldte Biskop Jacob Poul
fen Kongens Onke, at overlade Kronen Kjobenhavn, mod
andet Vederlag. Denne Bisp fkyldte Kongen desuden per

- dem,

fonlig Forbindtlighed, thi denne hävde befriet ham frauden
lands Fangenskab, hvorihan under Krigen, fom Praepositus
ved Roeskilde Domkirke, var bleven fort.

Men ogsaa for

denne Statsstreg, at faae Kjobenhavn under Kronen, maatte
Valdemar, fom for faa mange andre, hore ilde, ogdet kostede
hans Efterfolgere fiden endnu mangen en haard Kamp, for
end Bisperne vilde af med. denne stede tiltagende Bye og
dertil horende Amager, omendskjondt ogsaa. Biskop Hen:
drik Gerardfen (fra 1350–1368) affamme Grunde bei

kraeftede fine Formaends Magestifte, af hvilke dise havde
gjort det, Ogfaa overlod han Kong Valdemar iTraengstens
Tid en Guld: og flere Solv Kalke, fom Bidrag til at ind,
lofe Rigets Provinder med, hvorfor del Gamle ei lidet have
lastet ham, da dise Bidrag aldrig igjen bleve erstattede.
Biskop Jacob dode 1350 af den forte Pet: hans Eftermand

Hendrik Geertsen (fra 1350–68) havde formeget med
politiske Ting at bestille, til at kunne taenke paa fin Dom
kirke. Imidlertid kunde det nok ikke synes faa ganske over
flodig at fortaelle vore Lesere, at han 1352 dobte Calmar
Unionens Stifterinde, Dronning Margaretha.

Ei heller tor vi, ved at give DronningMargaretha fin
Dobeattet, fortie den Efterretning, at hendes eneste Broder,
og enefte Arving til Danmark, Valdemars Son, Christo
pher, dode 1363 Apostel St. Bernhards Dag i Kjoben

havn, og at hans Lig med stor Pragt blev fort til Roes

V
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kilde og haederligen begrabet i St. Luz's Kit-ke ud imod
Ch o r s d ø r e n. Nu horer. Danmarks- bengang, eneﬁe Tron
arvings Grad ogfaa til de forfvundne. At hans Dvd hjalp

hans Soﬁer paa Tronen vide bi af ben hiﬁoriike ﬁrønnile,
men at baabe hans og hans- i ﬁt ellevte _Aar forlovede Sn

ﬁers tilkommende Svigermoders- Dronning Blanka's
Iyðnb, blev indpodet denne paa Forlovelfesdagen i prelfmgøer,
horer til de ufanbbeber, vore Naboer have paadigtet Mar

garethas Fader. Af en Feiltagelfe hlev hun til, 'og hendes
hele Liv var en Feiltagelfe, hvor ﬁor -en Rolle hunendog
har fpillet paa Verdens Theateret.

_

Til Sjellands bigtigfte Bisper horer derimod dennesEf- »
termand Niels Iepfen (1368-1395) baabe ved ﬁn Gav
mildhed mod Kirken og ﬁn Indﬂydelfe under Dronning Mar
_ garethas Regiering) -For at tilfredsﬁilleBispen for de For- I

bringer han og hans Domkirke havde til hendes Fader
overlod Margaretha ham _Neebbeﬁot i en Arm af äfefjorben,
og de tre fjerbe Parker af Roeskilde .Byex fom tilhørte Kro
nen, tilligemeb en> Forfkrivning paa 3000 Mark Sell» hvor
for hun fatte Sommer og Ramfeherred iPant indtil' den
var indfriet af hende eller hendes Efterkommere.
'
,
1384 ﬁiftede denne Visp det nordveﬁlige Kapel- St.
Laurenrs Kapelz til Sjelemesfer for ﬁg felb. Dets Doration beﬁod i ,4.3 Qðønbergaarbe, fbm ydede 14 Laeﬁer ZPund
Korn i Afgift til den Domherres llnberbolbning, fom ikulde
beførge Mesfen i fatnme, og til Uddeling imellem be Fateige.
Tilligemed Kapellet bleb bet nordveﬁlige Vaabenhnus bugt,
faa at St`irfen paa den Side ﬁkvden førfte bebælfebe Ind
gang.

Det mærfeligfte beb bette Kapel er, at Jbbarlbingenä

Maling i famme ei har voeret ubfat for nogen Forandring

til derte Øieblif.

Hans Been hbilede i Hoichoret foran

Hoialteret underen 4 Alen og 1 Quarteer lang og 2 Alen

.
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breD, i Steen indlagt Mesﬁngplade. hvori hans Billed bar
nddrevet i fuld Corpus og fuld Ornat. Da J'Qoicboret 1683
blev inbrettetl` til et Begravelfesﬁed for Kong Chriﬁian Y.,
blev Denne Mesﬁng Liigﬁeen bragt til Det, Dengang allereDe
faakaldte Funtens Ravel, og man bavDe Da 'endnu faa me
gen Agtelfe for Dette Mindesmaerlex at man forundte famme
en Plads paa SBæggen. “ Men da ogfaa Dette Ravel 1774
blev neDbrnDt for at gjøre Plads for et nbt, faa blev Denne
tildeels fo'fibare,
. U-.ax Mesﬁngplade tillige meD anDre Rirlenë,
Oldfager brag-t op' paa SiiDDerfalen, og 1806 enDog 'folgt
'blandt andet faakaldet Skrimmelfkrammel. .
`
End ﬁorre Indﬁydelfe habde Biﬁop sJJeDer Ienfen

(fra 1395-1416) i Dronning Margarethas faavel Regie
rings- fom Familie-Anliggender. .Han bar hendes Clerlh
Skriver D. e., Kabinetsfecretair og l;JnDling allerede i _hem

des Faders levenDe Live. Neppe var Rong Waldemar DøD',
forenD hun ﬁjenkede ﬁn Secretair to efter h'am arvede Gaarde

iOdsherred.

Det var ogfaa uDentvivl benDe, `veD`bvi$

Indﬂydelfe han forjt blev Domherre bed Roeskilde Dom

'title og ﬁden Preepoﬁms i Aarhnus-.og 1386 Biﬁop fam: meﬁeds, I famme Aal* var ban i Italien for at bente ﬁt
Pallium- eller maaﬁee bellere for at afgjøre etvigtigt An
liggende for Dronning Margaretha. Ögfaa er det mærfeligt, '

' at ban iblandt alle Rigets Bisper var den enefie, fom, faa `
----Dage efterKong Olufs Dvd, balgte og hyldede Dronning
'1 Margaretha. Ei mindre mærieligt er Det, at Der iblandt

de mangfolDige Sjelemesfer Dronning Margaretha ﬁiftede
efter ﬁn Sons Dvd. ei var en enefte i- Roeskilde Domkirke.
førenD ban tom til famme, imedens der i Iylland knns var
faa Domkirker og Rloflere, fom ei noDe De ﬁvrﬁe Bevifer
paa hendes religiofe Gabmildhed.
.

1395 DoDe Biﬁoppen af Roeskilde. og endnu i famme

.
x.

Aar indtog denne *Peder Ienfen hans Mads. Aclerede
Aaret derefter ﬁk' -Biikop 'Peder ogfaa her de kjend'eligﬁe Be
»biler paa Margarethas'Yndeﬁ, Thi ei aleneﬂjenkede hun
*ijkoppen fbrarbolm, men ikjodede ham ogfa'a Saltoe Slot
ogkLee'n til for det-for atholde en-daglig Sjelemesfe for hem
des Foreeldres og hendes egen Sjel, for det hellige Trini
tetár-Qllter, hun for, *ﬁn Broder- SJðrinbå Gbriﬁoﬁ'erﬂmbbe
ﬁifcet i ,FZ-sicherer. BifkopPedey viﬁe ﬁg ei heller utaknem
melig mod ﬁn väelaitn'erinbe og tilkjendegav bette i'faer bed*
at give hende en General-Quitter-ing for alle de *Fox-dringen
Roeskilde Domkirke og Kapitel endnu maatte have til Kro
nen. Skjondt ban, »ei alene'ilmn Rigsraad-og Rigskantsleh

men ifaet fem Dronningens synblina, naeﬁen ﬁedfe var be;
fkjceftigec-*med Regjeringsfager- forfomte han dog ei paa

mangfoldige Maader at forbedre ﬁn Kit-ke og dens -Indtoegter.
Sin Formands Stifcelfe- St. Laurents Kapeh berigebe
- han 1402 med det bethdelige Oﬁed Praebende og ﬁn Rec*
til Skuldelev i Hornsherred.
'
*
~
1405 ﬁiftede hanx eller font andre bille, forbebrebe, det
af en af hans Formeend ﬁiftede St. ngfrids Kapel tret Å
ved detlnoedre Taarn Iínbenfor Kirken. Detee Proebende ned
'7%
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foruden
e'n Dee(
f. v,êläønbergaarbe,
indbragte famme.
_ bet, I

IAaret1412 miﬁede han ﬁn ﬁore Velynderinde- Dron
ning Margaretha.

Da denne Dronning havde vüﬁ ﬁg ind

_*Uf.

til Odfelhed gavmjld mod næften alle geiﬁlige Stifteneri'
V Land-et, faa vilde enhver af dem gjerne nyde den ?Eee at
gjemme hendes Afke. Fra Flensborg Haven hvor hun bøbe,
bar hun bleven bragt til Soree og der bifat. Men _?lðiílfbpV
Peder troede at have ftørre Krav paa hendes Stov. Han -

[od Derfor Aaret derefter m'ed Magt borttage hendes Stig
b
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fra Sorbe Abbedies Kit-ke og fore til RoeslildeF hbor det
blev bifat i Det bDre Chor lige 'foran Hoialtereti Hoichoret.
Noge't førenD hendes Dbd habde Kong Erik 'af Pom
mern ladet en af hendes ﬁel-ﬁe <1anlinge, Den i J'piflorien
beljenDte Abraham Broderfsm henrette. _Da Denne,

fomr Det laDer til ,i ei bavDe faaet Tid til, efter De Tiders
åðegreber, at forge for ﬁn Salighed bed Sjelemesfem faa
tog Dronning Margaretha ﬁg af famme bed i ﬁt Teﬁae
mente at anvife SrnDtægter til Sjelemesfer for ham. Aå25iflov

Peder foreneDe Derfor et nyt Kapel med Den allerebe tilforn'
fiifteDe åbræbenba Jacobi og *oprettede af Dem begge
to et Kanonikat. Til Kapellen han i denne Henﬁgt hyg
geDe, valgte ban Pladfen til boire Haand bed den fibre
Sport, og kaldte det Bethlehem. ~

` De faa Qlar, Bispen oberlebede Dronningen- nnd ,han
af hendes Eftermand- Erikf den famme Agtelfe og den.
famme lynDeji, bvori ban bavDe fiaaet hos hende felv, ffjønDt
Forﬁaaelfen imellem begge Regentere i de ﬁdﬁe Aal-inger
" ei fynes at have været Den bedﬁe. Dette tjener Da til Be
biis paa, at Bispens perfonlige Egenfkaber og hans Ind
ﬁgter maae bave erbvervet ham denne s2)nDe|'t og Den Ind
flbDelfe, famme forjfaffeDe bam. Maajkee ogfaa vigtige Re
gjeringårlpemmeligbeber, bvorom ban bar været viDenDe,

bavDe Deel deri.
i
_
I-blandt-de mangepribate Stiftelfer.i Kitten under
denne Visp fortjene ifær at ndmoerkes St. Andreas Ka

vel, ﬁiftet af 3 Brbdre Lunge 1396; St. Marias og
Kathrinas- ligeledes af en Lunge jiiftet1106, formo:
Dentlig bed Siden af Sigﬁids Kapel- og to Dronnin'g
Margarethas Altere iboicbvret, et for hende

felv og et for hendes Broder Prinds Chrifto- '
pher.

/

'
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.Han overlevebe Dronningen i ﬁre Aar og del-C1416.
Han blev -begravet i bet af ham bagte Sigfr'ids Kapel.

Efter Reformationen vedblev endnu Kanonicaterne og forft
efter Souverainicaet'ens Indforelfe gif disfe efterhaanden inb,

efterfombeímænb, fom vare i Beﬁddelfe af lamme, ubbøbe.
Decke var ogfaa Tilfoeldet ved St. Sigfrids Ravel.

Pree

benbet gif til den tredie sllrofeell'or i Theologien ved *Kjoben

havns univerﬁtaetlI og Kapellet felv fjøbte Familien Trolle
til en Samiliebegravelfe.

Bed at grave ham ov, fandt man

hans Liig endnuxi“ fulde pontiﬁcalibus med en Bifpeﬁav i
Jbaanben, og ftjønbtban maatte vige for iroller'ne, havde
man dog endnu» den Agtelfe for hans läortienefter, at man
[od hans fivre Liigﬁeen igjen faae Plads i Sacriﬁiet- hvoki
den endnu ligger.
“
Efter ham ligefom arvede hans Broderfsn Jens An
derf en (fra 1416-31) hans Vnrdighed og i2)nbe|'t hos
Stvngen, formobentlig, forbi ban arvebé -ﬁn Onkels Hof
Hemmeligheder. Rimeligviis ved Pifkop Peders Indﬂydelfe
var denne hans äöroberl'øn, Jens Andekfen- ei alene bleven
Provﬁ i Odenfe men og tillige Kong Eriks Kansler. Srl-ax
efter ﬁn Farbroders Dvd blev han af Kapitle: i Roeskilde
valgt til fammes Formandx `enten bet nn [kete med J'penfvn
paa hans Onkels Fortjeneﬁer eller ved Kongens Indﬂy'delfe.

Uagtet den_ gode Sorftaaelfe, fom i det øvrige herfkede '
imellem Kongen og denne Visp- vedblev dog endnu Striden
om Beﬁddelfen af Stjøbenbavn, fom Bispen med lige faa
- ﬁor Heftighed fordrede tilbage, (om Kongen undﬂog ﬁg for
at aftrcede famme. Endfkjondt nu denne Sag fnart blev
f' foretaget paa Sjeﬂandsfars Landsting- fnarr, efter begge
sparret-6"eDvet'eenâfomfb blev forelagt tolv gamle ﬁellanbfte
Adelsmaend til Afgjorelfe og fnart bragt for Praelaterne og

fnart for hele Rigsraadet- blev bog ingen Dom aflagt af

\\
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30'~
af nogen af disfe. Kongen blev i Beﬁddelfen af Siiøbem
havn og Bispen maatte noies med at forbeholde ﬁg ﬁn Rec
til famme.
.,
l -

F01* Dronning Margrethe lod Kong Erik .under denne
Visp reife det Monumentx fem 'endnu ﬁaaer i Choketf og
nam-,man undtager de tre kongelige Lüge (om ere indmurede
, i Chorets Piller- er bette næﬁeíter hendesForfvnndne- Bro
ber Gbriﬁopberå, det celdﬁe kongelige- Kirken gjemmer i ﬁt

Ski-sd.
I Paa famme Tid - [od Biikop' Jens Andekfen fra nyt
*dpbygge det ydre ChorF og, efter den Tids udannede Smag
udfmykke med Kannikefaeder- og det plumpe Skulpturakbeide

(om, i enkelte Afdelingee- løber rundtxomkring dets edel-ﬁe
Rand. For Dronning Margrethe ﬁiftede han et Alter mint
paa Kirkegulveh og *indviede det 'til Iomfrue *Mai-ia. *Pen
gene til fammes Dotation havde Dronningen few allerede i“
lebende Live givet Capitlet.
.
.
_ .
V
En rigere Stiftelfe var et not Kapele han [od bygge
imellem det (fendre Taarn og Bethlehem til ?Et-e for de
10,000 Riddece. Med dette Kapel forenede hang for fam

mes' ringe Indtaegters Skyld„ Praebendet Steenlefe. Det
ned i Korn 179 Tender;
*
-. z
Jens' Anderfen dqde 1.431 og blev begravet i Kapellen
Bethlehem. Eftek Reformationen var Daaden i lang ?id

i decke Kapeh fem derfor kaldtes Funtens Kapel; men 1680
fjøbte den velbekjendte Overjaegermeﬁer Hahne det til, Fa
miliehegravelfe. BaadeDaaben og vocBifkops *ﬁore Liig
"teen - den er fem Alm-[ang og tre Alen bved - maatte
da vige for den_ (tore Hahnex og begge fulgtes ad til det
ovenforzomtalte- af Visp Olaf (tiftebe, Mariakapel. Da

'ogfaa decke Ravel ﬂulde nedrives- maatte baade Daaden og
Liigﬁenen igjen tage Flugten.;, fie„„recirerte ind i Kirken.

Daaden trængte ínan ba endnu til, menStenen tod .Eieren
1776, font noget overﬂodigt ogfnnnttígt, fælge.: En Roes- -.
kilde KjohmandX Boas Lat-feny fjobte isen.` For ac foreoíge
ﬁt mann, lab han Infckiptionendver Bifkoppen flette ub
og indgrave enandem hvortil Can'tor Gjesﬁng er Ferfacter. f

Med denne Indfkrift paa, laae 'Stenen for faa Any ﬁbenr
i imellem bet norbre Taarns to veﬁre Piller,
Efter l)am fulgte paa Noeskilde Bispeﬁol igjen en Bro
berfon, Stenå Anderfen (fra 1431-4448), rilforn Provﬁ
ved Domkirken og Kong Eriks Kantslek. Ligefom -dette
Bispefaede altfaa fyntes at haere gaaet i Arm faaledes gíE
bet og meb ben s2)nbeft, be ﬁdﬁe Bisper havde m>bt hos
Kongen. Det var under denne Bisph at Kong Erik maatte
forlade ﬁne Stiger, ag at Bispen ei har været iblandt de
mange Slliåfornm'ebe, font fordrev barn, fees Deraf, 'at han
ei tilligemeb be andre har underikrevet det êbreo, booriåﬁigâf
_raadet apfa'gbe' Kongen Huldﬂ'ab og Trofkab.. Men naar_ ,
man endvidere vil bevife hans Hengijoenhed for Rangen ved

den Bejkyldning- at han hay tillabt denne at borttage b?
:12 forgnlote Selv-Apoﬁler paa et tre QIarB Barns SW"
relfe, fom Domkjrken [kal have eiet, faa flntter man faljkz» - . '
ba bette udentvivl kun er paadigtetKongen efter hans Flugt;
Udan Bispens Tilladelfe kunde `Wangen vel ikke faae demi
ﬁn Magth .men-ligefaa lidt turdeBispen- nden Kapitlets
Samthkke- fkjenke nogen af Kirkens Koﬁbarhedey bort.

Havde Bispen alligeoel tillabt 'Kongen ﬂigt af Venjkab
eller Sleeblibenbeb, faa vilde Kapitlet ﬁden aldrig (haveladet
bette, ide-Tidec gruelíge, `ereran, gaae hen nden at paa: ,
ante bet. Blev -der ikke gjort Vaefen nok af de Par Bae

gere), fom SBalbenlar, i Landets Sraengfelâtio, havde laanc
af *Kirkenz

-- a

1443 i Maimaaned øbeIagbe en heftig Ildebrand nat: I

-
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ﬁen hele Ndeskilde,

Aﬁe Kannifeboliger varing Kirken

bleve lagte i Affe paa eet nær. ngaa KiK-ken leed derved
al den _Skade- en Ildebrand kan tilføie famme. Hele Ta
get og'Spirene brænbte og Klokkerne fmeltebe. Kirken's
Reparation varede i 20 Aar. Formodentlig er og Konger
nes Reﬁdents bed denne Brand gaaet vp i Luerne.“ fkjondt ~
Skribenterne ei melde noget bervm, da en s.Dtnnfebnlig i de
res Øine var mere Werd end en Kongens Reﬁdents.
Den Mangel paa êövepæle, fom derved naturligt maatte _
vpﬂaae, har da formodentlig bevæget Bispen til enbelíg at`
give efter i ben, med Kongerne faa længe førte, Strfd om
Kjobenhavn. Det blev bed SJllageffifte tilligemeb Amager
overladt til Kong Chriﬁopher af êöaiem, fom nu opﬂog ﬁn
Reﬁdents der.
`
'
Med Stiftelfer blev Kirken under denne Visp ei fyn
derlig beriget; ber bleve fun ﬁiftet tre nye Qlltere, fom til
fammen neppe inbbragbe 200 Tonder Byg aarligen.
,
_
1448 dode Kong Chriﬁopher af Baiern, Aaret Derefter
x íñiftvp Jens Anderfen. Begge bleve begravne i vor Kit-ke.
Kdngens `iiigfifle, ligefaa fvrbringâlvâ, fom han felv, blev
ef hans Effex-mund Chrjﬁian I., ﬂyttet til det noe, af denne
. byggede Éapel, og er formvbentlig, for [ang Tid ﬁden fal

det i C'ðtøv, da man ei engang mere <veeb dens Seed. Bis
penâ Grad var i varet, mellem Lyfeﬁagen og Schinder
ben-en,` omtrent der , hvor nu Alteret ﬂaaer, og en Lic'gﬁeen

vifte ®tebet.' Bed den Forandrjngf fom foretoges med Cher`ret 1,683 blev, iblandt flere vigtige MonumentekF vgfaa denne
'Steen flpttet, og jeg kan ei gjøre Regjükadforx hvor den
er blevet af.
.

Under' Bifkop OlufDa'a (fra 1449-1461) udkom en
p'avelig êäefaling, at der fkulde ringes med Klokken om Mid
\
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bagen 12 Slet fvt' at erínbre be Chriﬁne om , at de Melde _

_bede for deres Dre-dee- fem chemvebe mod Tyrkekne.

*

Den Skade- Kirken havde lidt ved Ildebeanden nogle
Aar tilforn, blev nnber ham repareret. Dog var den faa
five, at man ei endnu blev færbíg ,det-med til hans Dvd.
Til Sjelemesfer for ﬁg ﬁiftede Bifkop Öluf 1452 Apoﬁ
Lernes Alter midt paa Gulvet i' deu'ﬁore Gang. .Han dsde 7 K
- 1461 pg blev begravet i de 10,000 Ridderes Kapeh bog,` ~

fom det laver til, uden _Liigﬁeem
*
Havde Kirken ei vundet meget under Oluf Daa; ~Vfaa
bandt den desmere under hans Eftermand- Oluf Mor

tenfen (1461-85), Denne bavbe, ligefvm hans âotmanb,
været Provﬁ- ved
,Vispeﬁolem
' Domkirk'en, føtenv ban blev vævet paa I
Under ham blev Kirken endelig feerdjg igjen og med
.ﬁor Hoicidelighed paa nve indviet af vor WFL-op i Aayret
1464. I lamme Aar invvíeve han 'ligeledes det af Kong

Chriﬁian,l. og hans Dronning ﬁiftede Ipelligetrefvn:

gers Ravel.

Decte 'Kapele fem var beﬁemt tilHSjele

mesfer og rQiígílíet ei alene for Kongen og Dronningem men
for en heel Orden paa 50 âlberfoner, fom til Udmeerkel'fe ,
bleve beæreve med en Qinlbl'jebe, de bare om Jäalfen, var
ubentvivl _benorigeﬂe iblanbt de fromme Stiftelfer- Kirken

eiede.

Det havde i Korn alene, va, efter Reformationem

Oﬁed Prcebende blev forenet med famme, over 1000 Tender
Korn. Det var to Ecager heit og til den øvetlle førte en
Vindeltrappe anbragt idets veﬁljge [tykke Mum* paa
Kirkegaardem nu i det fondre läaabenlmué'. DenneEtage,
beﬁaaende af een flot ('ðal, tjente formodentlig til Forfam
lings-Sal for smeblemmetne af ben Dtben, _fvm Chriﬁian l.

ﬁiftede og har deraf faaet, og indtil vore Dage bebolvt, bet

,. .

(3)

'
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Navn- Ridderfalen. -I Ravellet vare tre Qlltere, veb
bville ber bagligen lceﬁes Mesfer. Baade Dag og Nat
brcendte flere Voxlys og Lamper i famme.
Bed den ofilige Side af bette flore Ravel bnggebe Bis
pen et nvt, enten til det af Biikop Olaf ﬁiftede Marice
Ravel, faa at begge nbgjorbe eet, eller maaffee bellere vaa
dettes sIllabâ, ba bet formobentlig veb Ildebranden var ble

ven lagt i Ajke.

Dette ny Kapel blev inbviet til ben hel

lige çläirgitte, en fvenfk Matrone- fom omtrent 100 Aar
tilforn havde vidﬁ-at erhverve ﬁg en Plads bfanbt Ipelgene.

Dette Kapel kaldtes berfor fnart Ol 1th , Vfnart vor Frites,
dog i den fenere Tid fæbvanligen BirgittesF og tilfibft
Daadens eller Funtens Kapel. Thi det var derhen

Daaben blev ﬂyttet fra Bethlehem , da bette blev inbrettet
til en Begravelfe for J'gabne.
Pulterkammer.

Tillige tjente bet til et Slags

Thi-her giemtes ogfaa be Qlltertavler og

Deeref be `<åiigfleen,` be Cher-iibim og Seraphim- de Apoﬁler
og `fgelgenbilleber, font endnn fandtes i'JÉpoicboret, ba der
med fo'retoges en Forandring 1683. Men 1772 blev bette
Raveltilligemeb be bertil ftobenbe Qâbgninger, ben gamle
Rloflerbolig og Ravítelobufene, nebbrnbt, og be Sagen font
fandtes i fanime, flbttebe ov vaa Ridderfalen. I dette Ka
vel bavbe Bispen ogfaa ladet bygge et lille prgelvaerl, font
viﬁ nok var en flor Sjeldenhed i de_ Tider.

ngaa forfbnebe Oluf Mortenfen Kir-ken med to *Vian
benbnfe, bet fbbvejtlige og bet norbofilige. 'I 'bet ﬁdﬂe
lod han over Doren indmure Kirkens çIlatroné, _Pape Luz

cius's êläillebe, malet vaa Robber, fom bar bolbt ﬁg
megethobt inbtil nu.

_

En Sbrivatverfon, Ratbrine Qorff, Peder af Mol- ,
dorfs efterladte Enkel ﬁiftede 1470 et Kapel paa ben nor
bre êibe, bvori hun ogfaa blev begravet meb flere af ﬁne
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Bern. *Da bette Kaye! 1615' var falbefærbigt, [od Chri
_ ﬂian 1V. det nedrive og opbygge det ﬁoreh_ fom nn ﬁaaer

paa dets Seed.

Hendes Liigﬁeen blev ﬁyttec op Mimi:

cboret, men 1688 tagec herfra igjen, og tjener nu formo- x
dentlig en eller anden i Roeskjlde til Dorn-item
Da Chriﬁian I. havde faaet Tinadelfe af den Deilige
Fader at ﬁifce et Univerﬁcet i Rjebenbabn, raadfnrte' han

ﬁg med Bifkop Dluf, fom han liebfe i de vigtigﬁe Anlfg- .
gender voerdigede noe meoerffombeb, _om dees Indeetning.
Denne ﬁk nn, foruden ﬁne andre I>øie Sbofter, endnu den
Voerdighew at blive Kantsler' ved denne noe Stifkelfe. Det
var i denne Ggenﬁab, han efter Kong Chriﬁians Dvd 1481

lod
hans
Kong famme.
Hansx i ﬁn Haandfeeﬁning
ﬁg til
at Som
vedligehdlde
Å
' forpligte
*
Fire Aal* efter-denne Konges Dod- under hvilken han
havde taget faabigtigâeel _i Rjgets Beﬁhrelfe- fulgte han
ham feld i Graven >485Y St. Lam-ents's Kape( modtog `
hans Been. * .Han fynes at have' ahnet ﬁt eget Kape'(s
Skjebne og Derfor føgt Sikk'erhed efcer ﬁn Dvd i det- andet.
.Hans Billede er u'dhngget paa ZLiigﬁenen i fuld Ornat bg
er nu ﬂyttet herfra til det forriige, nn fløifebe, Frnkenkloﬁers '
Kapel ved Siden af famme.
*

_

Niels Skave7 fom fad paa Bispeﬁolen'fra MSG-150%

fornyede igjen Bispeﬁolens gamleäorbíiing paa qSTjebenbcwn,
men naturligviis'ligefaa forgjoeves font baade hans Formoend
og hans, Efterfolgere.
'
- '
Til Sjelemesfer for ﬁg og Familie ﬁiftede* han et Ka

nel ved vor Fette Kit-kei Kallnndborg og et Alter i ﬁn
dekirke til ?Eee for Chriﬁns o'g hansfModer.

Men ei

endnn fornoiet dermed traf han endnn en _ganjke egen Ind
retning til ﬁn Sjeks Frelfe af den fæle Skjersild. .Han

(8*)
I

-

36

ﬁiftede nemlig et Klokkerie- *hvortil han fkjenkede en* Gaard
i Reerslev fornden andre Indkomﬁen under den Betfngelfe
at Klo'kkeren hver Middag Klokken 12 fkulde ringe med den
ﬁore Klokke i det fondre Taarn og klempte tre Gange til
.Hader for den hellige Treenighed og til Erindring om Chri
(li Lidelfer og hans MZders smeblibelfe, og hvo der hen-te
Klokken _jkulde bede et Pater noster eller Avl: Maria for

r Vifkpppens Sjels Salighed. For at bevaege ﬁne Medchriﬁne
til at opfhlde hans fromme, ffjønbt temmelig egennbttíge,
Ønífe; viﬁe ban ﬁg ei heller utafnemmelíg, thi han ikjenkede
dem for hver Pater nøster eller Ave Maria, de bade for I
bam, 40 Dages Aﬁad.
Han ligger begraben i ben fønbre Gangi Domkirken
under en ﬁmpel Liigﬁeen med en ﬁmpel Indﬁrifc.
I hans Eftermandx Jens Iepfen , fra 1501-1512,

ﬁE Domkirken vel en lærb, veltalende og ﬁatsklog- men til
[ige bg,bellbﬁig, øbfel og pragtelikende Bij'kop. Han havde
ﬁnderet i fremmede Lande. Ved ﬁn Tilhagekomﬁ blev han
for ﬁne ualmindelige Kundfkabers Skyld anfat ved Kanceﬂiet
og bragte det fnart faavidt at han blev Kong Hanfes Kants
ler. Det var bam, fom Kong Hans ﬁden fendte til Skor
lanb, for om mneligt at bilaegge ders Strid-med England
og fom det lyk'kedes ac (lifte Forliig i der lamme en Tref
ning imellem begge Rigers Armeer ﬁ'ulde beghnde; det var
bam, fom bleb fendt op til Norge , for'tillige med Henrik
Krummendik at daempe det Qprør, fom der var udbrudt
under Knud Qllffbn, og (om [od denne Oprorer rydde af
Veien ved en Sammenkomﬁ7 _han havde med ham paa et
Ski() i Chriﬁiania Fjord. Siden bivaanede han de idelige
Moden fom bleve holdte imellem Kong .Hans og de Svenﬁ-e
hvor han ﬁedfe bille ﬁg med vflbe Pragt. ngaa under

filmene ban Kongen i denneKrjg med ﬁere hnndrede Karle
å.
.

1'..
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37'
til Heft paa ﬁn egen-Bekoﬁning.» Der-md' og ved ﬁn Suit
til Pragt og bed Øofelbeb, hvorved han dog ikke glemte (årerne
genbe, ftbrtebe han ﬁg faaledes i-Gjeld- at hans Undergione

ofte maattekornme ham til J'pjelp nnd deres Formue. Det
var herfor not for-hans egen Fattigdoms Skhld- at hans

Broders Sojgerfon .lab *loegge Liigﬂene over hans murene
Grab midt i den ﬁore Gang i Kirkenx hvor han og hans
êörøbre'ligge'. Da 1753 et anbet Stig blev nebfat ved Sfr*
den af hans-'Gr'aoog Arbeidsfolkene brode nogle Sceneud
af dens Mum» faae man Bjspens Skelet ligge med en Tin
biff pg Kalk i hans foldede Jpcenber, nogle Stykker-af hans

Pallfnm og Overleeret af hans SkoeX hvoraf man feet,` at '
han har været begravet i fuld Bispeornat.
Roget for-end ﬁn Dvd havdeIens Jepfen- af Alderdom
- og Svaghedx aftraadt ﬁt Embede til Cantoren i Roeskilde
Kapitel- Lage Urne (fra 1512-1529). Denne Visp er
naeﬁ-Abfalon den berømtefte og roesvaerdjgﬁe ihlandt alle

`§ði6ver, fom have befltevt Roeskilde Bispeﬁol, enten man
betragter hans hoie Byrd- hans vigtige'Embeder“og ﬁore

Rigdomme- eller hans nalminbelige Bærbom, hans ntraette:

lige æirffombeb, hans ﬁore Fortjeneﬁer af fBivenffaberne og
Videnﬂjabsmaend og hans urokkelige- Retﬂfaffenhed og ﬁeldne
J'pumanitet. Det var derfor at hang* allerede forend han

kom til Bispefaedetx af Kong Hans og ﬁden af Kong Chri
füan Il., blev brugt i be vigtigfie Stacsforretninger. Han
var en af be faae blandtRigets Scorer fom kunde fatte ben
Sidﬁes Ideer og fom berfor'i flere enb een Henfeende un
derﬁottede ,hans Planen og ei forlod bam, forend den maeg
tige ållremierminifierâ, Moder Sighritsy Trudsler
nodte ham der-til. Men uheldigviis indtraf hans Embedstid
i en ulbttelig Periode for denkatholjke Qieiftligbeb, i Refor

rmatilmen.

Derved blev ﬁongené og hans Interesfe alt

I
. Å

3,8
fee meget adfkilt til at bet benfl'abelíge âorbolb, fom faa
` længe havde herﬁ'et imeﬂem bem, ei ﬂ'ulde blive foæffet.
Det var denne Visp-7 fom lob Saxe Grammaticus's' .Hi
Vftorie try'kke í Paris; det bar bane, fom lob faette en Im'
fcriptjon over hans ﬁmple Liigﬁeen i Noeskilde Domkirke;
det var bam, fom forfaerbígebe eﬂet fdrnyede Infcriptidnerne
over Kongerne Iparalb ,Blaatand og Svend Eﬁritfen- over
ijkop Vilbel-n 'og Dronning Margrethe i ﬁn Domkjrke- og
over fiere Monumenter i Set-oe; det var hamx font erboew
vede ﬁgden Fortjeneﬁe af vor Rírfe, at lade den tcekke med Kob

4 ber '1518. Vet oplev'ede han den ulykke- at ben faae Aal*
bereftee kom 'i Brand- dog fynes Ilden bengang ei at have
tilfeiet den betydelig Skade. Stokke bar ben êfabe, fom
Byen Roeskilde [eed ved denne Ildebra'nd, og mange af be

.Hufe der ved'Ilden bleve [agte i* Ajke- reiﬁe ﬁg aldrig mere.
1523 fox-[od Chriﬁjan yII. ﬁne Smget, forbi han havde

fortabt ﬁg fer, elffet, tilbedt af êöorgeren og Qäonben, hvis
.Fader han bar, forhadt hos SDobelen iblandt Adejen og Geiß

ligbeben, hvis nbelbfoangre Melde han ftraebte at bryde.
.Hans Onkel tilfjobte fig Riget af de Sidﬁe ved at tillade
dem at træbe be Forﬁe paa Ellaffen.Å Men fnart ﬁf be,
ifm' 'den [mere (Sjeiftligbeb, Qlarfag tilV at fortrnbe dee-es
Gjerning. Det Glimt, hvorfra Oplysningen ..jkulde gaae
, nb, ben Seed til Síeformatíonen, fom Cheiﬂian babbelagt,

-* var' allerede for boot robfoeftet til at kun-1e ndryddes. Bel.
havde man vexlet `faobbinger, men Regjerfngens Griendfoetz'
ninger bleve i denne Henfeende de famme, og Geiﬁligheden
maatte unber denne faa meget des meregíoe efter, jo finere
Myndighed den'havde oiíft under den forrige. De Forum
bringer, fom4 foregíf i Kirken„ de noe Qitunbfcetnínger, font
bagligen udbredtes mere og mere, bet Tab- Kirken derved

leeb, og ben fíffre Hnbergang, font ben faae Émobe, fnnb'e ei ,
_

l

r l
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andec end gage en Oldfng til beerte, fornrolige hans fromme

Sind og forkorce hans Dage.

At ogfaa vor .Visp med al

ﬁn Loerdom- ﬁn sBervenâfnnbffab og ﬁne Erfaringew og den
mennefl'evenligfie, æbelfie iænlemaabe, kunde dele ﬁne nfor
nuftigere og egennyttigere Kollegers Grundfoetninger og Teen
kemaade om den foregaaende Forandring i Religionen- er'l
et førgeligt Beviis paa med hvilken Kraft indgroede For
,domme beherfke felv de bedﬁe blandc os fvage Dodelige.

Doden friede ham imidlertid for den Sorg at fee ﬁt Feedre
land odelagt af indoortes Tviﬁigheder og fremmede Despote'r.

Han dode 1529.

Hoichoret modtog'hans äeen, en

Liigﬁeen med en ﬁmpel Infcription og hans Vaaben pag

vifie Stedet hvor de hvilede. Bed Chorets Forandring for`
150 Aar ﬁden blev ogfaa denne'Steen ﬂyttet og er ei mere
til. Enfoldigheden fynes i ﬁn Enfoldighed at have ahnet, at
en faadanMands Hoeder hos Efterverdenen ei kan forkyndes
af en Liigﬁeen.
.Hans Mads indtog Iak ob eller, fom han ﬁden [krev
ﬁg felv, Joachim Sivnnov, vel af fornem Slcegt og

lærb, menV tillige i den hoieﬁe Grad beherﬁet af Stolthed
?Ergjoerrighed og Herﬁefyge. *Kuns under temmelig haarde
[Vilkaar havde Kong Frederik I. tillabt ham paa engang at
erholde de tre faa vigtige og indﬂydelfesrige sIlofier, Roes
kilde Bispefoede- Rigskanstler-Embedet og Kantsleeroerdig
heden for Kjobenhadns Univerﬁtet. Var hans nroligeAand
derved nogenledes blevet bunden , faa laenge Kongen levede:
faa tog den et des friere Lob- da denne var dod 1533.
Med Magt fogte han at nevfue alt hvad *der ﬁgtede til
Reformationens llobrebelfe, med'Magt at undertryk'ke de Lee
rere, fom frit forkyndte Bibelens Leerdomme nforfalfteve, og
med Magt og Lift ac. udelukke Kong Frederike? aeldﬁe , pro

teﬁantijk ﬁndede- Prinds- Chrifcianxfra Tronen- for at ,
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opdrage en af hans umy'ndige Brodre i ﬁn Ritter! vanbelllge
Grundﬂetninger.
Derved ﬁyrtede han *ﬁt Feedreneland l
fremmede Despoters Magt og_ ﬁg felt: i ulykke.
Den Sielígíonêforanbríng, fom Chriﬁian II., til ﬁt eget
Faldy alt for haﬁc'gen havde forberedt, og font -hans.Efterr

manb, Frederik I., ligefaa gqbt fomlmnâ äormanb, fﬁiønbt
r efter ﬁn Overbevii'sning- dog imod ﬁn Haandfaeﬁningr havde
befordret- lykledes det endelig Chriﬁian III. at :fuldende uden
at udgyde en BlodeZdraabe for fammes Skyld. Det er be
*k'jendt af J'piﬁoríen, at han lod alle Bisper i Danmark
fængfle paa een Dag og Hiﬁorien har for denne hans Selva:
fta() meddeelt ham den fortjente Rees. Imedens de øvrige
äíâper, enten overbeviﬁe om den nye Laeres [wm-e VeerdF

bekla-dte andre Embeder í Staden eller i den nye Kirke
eller [om OldingeF der-es forrige Grundfcetninger tree, benles
vede der-es ﬁdﬁe Aar paa Statens Bekoﬁnjng ,i onﬂ'vae'rdjg '

Sine, holdt Jberffefnge, Ondﬂ'ab og en bprørff Aand denne
Ronnov hans hele Liv (gjennem i Fangslet.

Anden Periydm

Fra Issa indtil von mer.
vQmmmmﬁmwmmmwmmm»
kalde en Difcipel af Luther, og efter dennes Anbefaling Bu
genbagen, for at* give benene Kirke en benﬁgtâmæåﬁg
For-fatnjng. Gifter banå, ertberâ, med men: Kongen felv
vexlede Weber og andre laerde 'Mands Raad bleve Vesper

"

nes umaabelíge Indkpmﬁer inddragn'e og lagte under *Kr-o_
nen, fom deels anvendte deni til milde StiftelferF til Lon
ninger for Proeﬁee bed fattige Kirkel* m, deels men famme
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forogede Statskassens Indtagter. Umaadeligheden af Bis

pernes Indtagter kan man lutte fig til, naar man veed,

at f. Ex. Biskoppen af Roeskilde,for fin egen Person, eiede
henimod 40faste Slotte eller Herregaarde foruden en Maengde
enkelte Gaarde, Hufe, Moller, Skove, Tiender o. f. v.
Af de forste hore nogle endnu til de forste Herregaarde,

fom Bifirupgaard og Gods, Saltse, Selfse, Svendstrup og
andre.

-

Kannikedommene og Vicariedommene vedbleve derimod
endnu, de forste endog tildeels indtil efter Souveraenitetens
Indforel, hvorimod de fidste allerede for inddroges efter
haanden. Saavel Kannikernes om Vicariernes Forretninger

befiode i at lese Sielemesser og Synge Vigilier c, de Forste
i Choret og de rige Kapeller, de Sidfe ved de fattigere Al

tere. Da Reformationen erklaerede dette Slags Gudsjenesie
for ugudeligt: faa vare Kannikerne fiden forpligtede, istedet
derfor, at holde Bonner og synge Psalmer og Lovsange.
Skjondt nu denne Gudstjemeste blev holdet flere Gange om
Dagen: aa udfordredes dertil dog ei en faa for Haer af
Geistlige, fom den, der efter Reformationen endnu forblev

ved Domkirkerne. Da desuden de Geistlige nu giftede fig
og Vicariaterne vare for fattige til at ernaere en Familie af
lutter Fadervor: faa bleve ved Indtagterne afdeenkelte Altere
andre Embedsmaends ringe Lonninger forogede. Nogle bleve

lagte til Professorernes Gage i Kjobenhavn og Sorse, an
dre til Rectorers og Conrectorers ved Skolerne, ifer ved

Roeskilde Skole og det, under Christian IV. der blomstrende,
Gymnasium, og jammes Bygningers Vedligeholdelse, til
Praester, Organister, Bibliothekaren for Universitetets Biblis
othek, dets Kobberfikker o. f. v. J Fortningen nod en“

Mand dise Indkomster kuns personligen og efter hans Dod
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blede de tilllagte ein anden, men tilfidt bleibe de for bestandig
lagte til Embedet. . .
-

En anden Beskaffenhed havde det med. Prælaturene og
Kanonikaterne; thi da dise vare rige nok til at kunne baade
fodeogfede deres Mand, faa bleve de med Begjaerlighedfogte.
Desuden udgjorde Kapitlet, –Prælaterne og Domherrene, –
et temmeligt margtigt Korpus, fom ei allene havde beholdt
det Privilegium, efter eget Godtbefindende at bortgive en
for Deel afPraebenderne, men ogfaa eiede deels i Forening,
deels enkelte, Patronatsretten til en Maengde Kirker.
Domkirkens Praelater og Domherrer havde, foruden
mangfoldige andre Indtaegter, aarligen allene i Byg omtrent
8000 Tonder, fom for naervaerende Tid beregnet i Penge,

vilde udgjore en Sum af mere end 30.000 Rd. S. V.
Alf Prælaturer var der ved Domkirken fire, nemlig:

Diaconatet, Praeposituren, Archidiaconatet og Cantoratet.
Praebenderne vare efter Domkapitlets Reglemeut om Skole
borns Underholdning c. fra 1569 og fammes Confirmation

afKong Frederik II. fra 1570, tredive, hvisIndtagter vare
tillagte Kannikerne eller Domherrene: her anfores og femten
Vicarier med 18 Altere foruden Succentoriet. Saavel

Eierne af Prælaturer, som af Kannikedomme og Vicariater,
bleve ved dette Reglement forpligtede til at underholde et

vist Antal Discipler i Latinskolen, ialt. 108, i Forhold til

Indtagterne afderes Embede, baade med Middags og Af
tensmad. Dog bleve de Herrer, som blot vare i Besiddelle
af dise Kannikedomme og Vicariater, uden at refidere Roes
kilde, eller fore en daglig Huusholdning der, fritagne for at
levere denne Underholdning in natura, men derimod for

pligtede til at give hver Person, ist edetfor denne, een Skil
ling danfk om Dagen. Praebenderne opregnes deels

med Kapellernes Navne, hvortil Indtagterne flode, deels
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med Landsbyernes- bvorfra be -ydedes.

Ved iItitarlaterne

ere beritnobI de Altere anførte, til bvilEe Sjnbtægterne ﬂøbe,
og tilbeelê, formebelfl deres ringere Indkomﬁery to forenede
“for at underholde een Pedling, Skjsndt man nu med tem

melig Sikkerhed fknlde .kunde antage, at alle Qlltere ber vare
ovregnebe, ba enbog be ringeftgnbftbrebe bleve beffattebe:
faa mangler der* dog not en Deeh f. Ex. St. Michaelis og
St. Johannes Bapciﬁae Vicarie- bvoraf bet for-ﬁe af Chri

ﬁian IV. blev udlagt til en Stobberftiffer, og bet anbet til
en Formfnider ved Kjobenhaons univerﬁtet, videre St. Pe
berâ, Marne sJleagbalenaâ, Mar-ice et Kathrinae Altere ze.,
maaftee vare be far fmaae til at funne bære nogen Byrde. Da
der ikke udfordredes et faa ﬁortAntal Geiﬁlige til at veblige:
bolbe ben faatalbte Qinbâtjenefte, faa blev altfaa en ﬁor
Dee( af Sjnbtægterne, ífær be, fom Rangen bavbe Rec til
at give bort, tilbeelte anbre, civile, Embedsmoend. Proela
.tnrerne `fif fæbvanligen be førjte Statsmoendf Rigsraaderne `
og anbre, og bvor bæberfulbe ﬂige Poﬁer bave været an;
feete for, feet' man beraf, at be til deres øvrige Ticker aldrig
.glemte at tilfaie Qecannâ, Proepoﬁtus 2c, veb ben og ben
Kirke. Ofxe vare be enbog Medlemmer af ﬂere Domkapicler.

Saaledes var Svar Wind til Slðørbolm, fom levebe unber
_Chriﬁian IV., Cantor i Viborg- (fanonicuêjl Ride og Aar

huns Sbomtapitel, og Vicarins i Roeskilde.

Han tjente i

Kongens Rantellíe, men blev ﬁden dets førfie Gecretair,
.b. e. êbræfxbent, og bar nbentvivl veb benne Leilighed og faaet

ﬁt Cantorat.

'

Indtaegierne af be bellige tre Kongers Rnnel, fom Chri

flian I. _havde ftiftet, bleve i be fenere Tider tillagt Rigs
Eantâle'ren, ba bevare be narílehnemlig 1023 Tender 1 Sir).

2; de. aarligen. Men under Chriﬁian III. og Frederik ll.
vare be ogfaa forunbte andre fortjente Maend. Saaledes
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i

nøb, fra 1580 af, Tycho Brahe bette Kapels Indtoegter

imob at holde 2 Studentere i Kjobenhavn og 2 Difcipler i
Rdeskilde Skole- fom maatte forretteíñangen i bette Kapel."
De enfelte Proebenders anbtægter bleve berimob nblagte til
ﬁønninger for ringere Gmbebâmaenb, ifm* bem, fom tjente i

Kongens Gancellie, ffjønbt be tibt dare betpbelige, men ei
faa beeberfnlbe. Saaledes adfkillige sBrofeâforerä âbraehenber.
uagtet disfe sllerfoner nn ﬁelben ooebe bed "deres Kicker

gjaldt de bog for Domherrer ved famme, men bare, fom
fongelige (Embebâmoenb, ei foroligtebe til at bioaane be faa:
falbte tefiberenbe -Kannikers Msdee. De oare altfaa

paa en vis Maade Kapixlets-qLEresmedlemmer.

Da disfe

reﬁderende Domherrer nøbe ooerflobige Snbfomfter ved et
mageligt Embede: faa bleoe be forbnnbne tilI andre ubgifter,

hvortil Staten ei enbnn eiebe Formue.

Saaledes maatte

nogle, i Fdrhold til bereåﬁnbtaegter, nnberbolbei et oift An
tal Difcipler paa Qatinftolerne, og faalebeâ maatte f. Ex.

Roeskflde Domkirkes Kaditel» give Chriﬁian IV. under 30
- .Aars Krfgen ben femte sIlenning, b. e. tyve Sprocent af alle
dets Indtoegter. De bare bel enbnn prioilegerebe, men ei
længere bydende Jåerrer, fom tilforn.
-

*

Detce ﬁf be allerebe at føle *under Frederik II. Thi
to` Aar efter hans Regjerings Tiltcoedelfe fif Domkapitlet
hans Ordre at fenbe ﬁre af be ffjønnefte Mesfehagler og
ﬁre af be ffjennefte Alterkloeder til Fredriksbokgs Slotskirke.
Kort berefter maatte Domherrene igjen fenbe 20 Mesfereder
og firap berefter igjen 10 til Kjobenhavn. Desuden fif' Ka
pitlet allerebe 4567 paa ny Drbre at fenbe 12 Mesfefcerkek.

og ligefaa mangeFeen
Gborfaaoer
til Kongens Skibspkeedifantere
Am* berefter forlangteâ igjen *6 Mes- K

'i Kiebenhavn.

fehagler og ligefaa mange SJlteâfefaerter, altfaa 74 Stykker
inben 10 Aar. * - Disfe' ibelige Requiﬁtioner fynes at have
`

45
bevæget Kapitlet til heller at fielge Resten affin Overflor
dighed, end at give den bort for intet. 1576 anholdt det
derfor om Tiladelle til at fielge en Deel Messehagler og

Chorkaaber til Bedfe for Domkirken. At Capitlet uagtet

de idelige Requisitioner langt fra ei endnu havde udtomt
fit Forraad, fees af den, famme dertil givne Tilladelle, um
der det Vilkaar, at det, fiden det havde Overflodighed paa

famme, skulde give en god Messehagel til Hospitalet i Ran
ders. Deres Guld: og Solokar havde Domherrene eien
gang været faa lykkelige at beholde faa laenge. En Deel
af deres overflodige Guld og Solv havde de allerede laant

Kong Christian II. til den fvenske Krig, og end mere havde
Frederik I. udbedt fig afdem. I den Kamp, fom Luthera
nismen paa jamme Tid forte mod Katholizismen havde
Lutheraner, faavel Adelsmaeend fom Borgere taget en heel
Deel Ornamenter til de Altere tilbage, fom deres Forfedre

habde stiftet. Selo Tyve havde betjent fig af denne Gjaer
ring til at tilegne fig en Deelaf Domkirkens Skatte. Saar
ledes havde de i een Nat hentet ni Solvbaegere fra Kirken.
Andre skulle have spillet dem det flemme Puds at ombytte
en Deel forgyldte Solobargere med forgyldte Kobberbægere,
men efter al Sandsynlighed var det dem felv.

Da Grev Christopher af Oldenborg, efter Kong Frede
rifs Dod, kom med en lybsk Armee til. Danmark, under

Paaskud at fette den fangne Kong Ehristian II. paa Tro
nen igjen, og Biskop Romnov havde taget Flugten, maatte
Roeskilde Domkapitel tilkjobe fig fine Privilegiers Stadfe
stelle ved igjen at opoffre en Deel affine Guld: ogSolvkar.

Desuagtet kom smart igjen en ny Requisition af samme

Greve. Kapitet undskydte fig med. de allerede tilforn lädte
Tab. Imdlertid turde Domherrene eiganske afflaae Gre
vens Fordring, og fendte ham 16 Baegere foruden andet
„“

-
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Solvtoi af mindre Baer-d.

.

Iblandt det Solms', Kirken

endnu bebolbt, og fom de naturligviis ei altfammen opreg
nede for Grevem var ogfaa S:babe Lucius's følbbeflaaebe
og medBrillanter befatteipjerneffal, og den bel:`
lige Magnus's BilledeF heelt indfattec i

Solo. Allerede Aaret derefter kom Chriﬁian III. med ﬁn
feierrige Armee over til Sjelland og opﬂog ﬁt Hovedquar

teer i Roesl'ilde.

Ciillige oprettede han her en Mynt7 og

det er hoiﬁ rimeligt, at Domkfrken ef er blebet forlkaanet
for at levere betydelc'ge Bidrag til (amme.
_

Det var i denne Konges _EIIegjeringåtib, nemlig 1553,
at Domkirken ﬁl et Orgelvoerk. Meﬁer Herman ,Raplyael
fon var dets Bygmeﬁer og det holdtes for der bedﬁe her i
Lander paa den Tid._ Om det nu under Arbeide Wer-ende
ﬁden.
Aller-ede under Frederik ll. moerkede Domherrene- at
det-es gyldne Tid var forbi, hvorpaa vi .ovenfor have anført
Exempler. .Underdenne Kon'gesZ faavel fom under hans Sons
Chriﬁian IVUeâ, Regjering maatte Domkapitlerne ifcer levere

betyd'elige Bjdrag til Landets Krige- da de Adelige gjerne
fritbge bem felb for famme og slåbnben og Bol-geren ei end

nu var ved Smagt.

Under Chriﬁfan IV. bleb imiblertib

Domkirken prydet eller banﬁret, efterfom den forl'fjellige
Smag dommer forlfjelligt; med et nyt .Kr-pe( til Kongernes
Begravelfe. Dette Kapel blev bygget paa den nordre Side

paa det SeedF [wor det forfalbne Kathrine Doths Ka
bel før havde flaget.
'
-.

Ligeledes *lod [denne Range bygge den fibre Port eller
Hovedindgangen til `flirten, fom formodentligt ved Tidens
Tand var blevet brøfifoelbig. Decke har gibet ukyndig'e An*
lebningtil at troe at Chriﬁfan IV. har byggec den hele veﬁ-_

lige Deel af Kirken tllljgemed dens co (lagene, fl'jønbt man
x
'i

47
…-

tydelig kan fee, at der eier fat andet endet nyt Portal til.

Ogaa Praedikestolen og et Alter har denne Konge skjaenket
til Kirken.

-

Under Frederik III. foregik end torre Forandringer om
ikke med Kirken felv, faa dog med dens endnu altfor fore
Personale. Thi efter Souverainitetens Indforel lod Kon
gen efterhaanden indgaae de fede Praebender ved Domkir
kerne, og beskikkede ordentlige Praester, istedetfor Domherrer.

Dette var faameget desmere nodvendigt, da Kannikerne ei
alene habde vedligeholdt en heel Deel katholske Skikke, men
ogfaa en vis katholsk Aland, som var ufordragelig med. Pro
testantismen. Efterhaanden fom Eierne af Praebenderne ud

dode bleve disse derfor secularierede og Indkomsterne til
faldt enten Statskassen eller bleve udlagte til Lenninger for
Embedsmand. Saaledes fik den forste Professor i Theo

logien ved Kjobenhavns Universitet Hadstrup eller Visbye
Praebende, den anden Verlose og den tredie St. Sigfrids.
Biskoppen, eller fom han egentlig skulde kaldes, Superinten

denten af Sjelland erholdt Gadstrup, Rektoren ved Roes
kilde Kathedralskole Vandlose, Professoren i Philosophien ved

Gymnasiet sammelteds Brondbye. Det rige St. Birgittes
Praebende blev udlagt til Gage for den forste Professor i. "

Medicinen, de faakaldte ex Praebender, som Jens Grand
1290 havde stiftet, til de fex Professores artium et lingua

rum ved Kjobenhavns Universitet. Andre Praebender bleve
anvendte tilLenninger for Conrectoren ded Roeskilde Kather
dralskole, til Skolen felv, til Chordegnen, till Universitets
Bogtrykkeren o. a. fl. Med disse bleve tildeels de faakaldte

Portioner og Procuratorier forbundne, afhvilke enhver, i
Gjennem mit regnet, indbragte omtrent 40 Tonder Byg om
Aaret. Med dise Praebender var tillige jus vocandi for
bundet, fom laae tilfamme. Saaledes havde Sognepraesten

-
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ved Roeskilde S'Domfirfe, deels ved de sIllnebenber, fom dare

lagte til hans Kald- deels ved nndre Omﬁaendfghedem Kalds
1*ettighed til Vindinge- til Gmaedrodre med Bisbye (en ud
bob Eanbêboe, hvor nu lille Bang er) til Svogerslev og ti(

vor gene Kit-ke _i Noesknde few., men Kaldsk'ettigheder
vedbleve endnu under de to eller tre forﬁeêouoeraíner, men
ﬁden miﬁede Gerne af Proebenderne (amme.
*
*
Da Bonnerne og Affyngen af visfe Pfalmety fom bare
:raabte iﬁedetfok de kacholfke Mesfer og Vigilier- nu tildeels
ophorte og Kapellerne altfaa ﬁode lebíge, faa benoltebe nogle
rige Familiew ifcer af leelen, ﬁg deraf tix-at tilkjobe ﬁg

dem fom Eiendomme- og/lode dem indrette til Familiebe

geavelfer. , .
- Allerede
Otto Krag
og bleb bifat
SImrneben'n.

*.

'

1665 fjobte Geheime Etats- j. e. Statsraad
de 10,000 Ridderes Ravel til denne Igenﬁgt,
i famme med ﬁn (Semalínbe, ﬁne Vorn og
Bed en Commisﬁonsdom 174Q~bleo~famme

Kape( tjlkjendt Aevingerne uden nogen Forbeholdenhed.

Meer

om bette Kapel .fom om de folgende ﬁden.
I det til famme fløbenbe Bethlehems Kape( ﬁodfamme

?Lid-Daaden. Faae Aal* efter at Otto Krug havde fjobt de
ti tuﬁnde Ridderes Kapele tilforhandlede Geheimeraad og
Overjoegermeﬁer Hahne *ﬁg bette i famme Henﬁgt. Daa
ben blev da tiuigemed andre Sagen (om eihavde Plads bed"

Siden_ af den bælbigeﬁæger, ﬂyttede op i St.: Birgittes'
Kapel. Bed en Commisﬁonsdom fra 19de November 1742
blev denne Begraöelfe tilkjendt Geevinden af Lam-dig imod
at efcerkomme Forpligcelfen iSkjodebe-evet paa femme-*nem
lig bbert 20be Aue( i bbílf'e bel' ei indfatt-es noget Qiig, at
betale til Kirken_ 21 Rd.- hvilken Dom for lang Tid ﬁden _
ei mere er efterfommet og-altfaa Kapecletfotfaldet tílSlírEem

Derneeﬁ fjobte miele? T rolle, Danma'rks Riges Rand
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og Statholder i Norge, St. Sigfrids Kapel til en Begra

velse, hvorhans, hans Gemalindes, hans Borns og Bsr

neborns Lig bleve bilatte. Men 1743 blev denne Begra
velse ved en Commissionsdom tilkjendt Kirken, fom igjen
folgte famme til Kong Christian VI. Trollernes Ligkister

bleve fatte ned i Hvalvingen og famme tilmuret. J Ka
pellet felv staae nu Dronning Anna Sophies og hendes
Borns Marmorkister.
-

Pladsen ved Siden afdette Kapel habde Niels Vind
til Grundet kjobt til et Begravelfested allerede forend Soul

veraeniteten. Men Uheld synes at have forfulgt ham og
hans AEt. Hans aldste Son dode forend Faderen og den
anden, fom forst blev fodt 4 Maaneder efter Faderens Dod,
levede kun i 6 Aar. - Begge Sonner forte famme Navn
fom Faderen. Moderen, Frue Mette Rosenkrands, blev
igen gift med. Geheime Statsraad Erik Rosenkrands, Stift

amtmand over Aarhuus Stift c., og ligger begravet i Rot fenkrandsernes Familiebegravelse i Aarhuus. Da Vinds Bei
gravelse altfaa var ledig, kjobte Geheime Statsraad Otto
Krabbe, Stiftsbefalingsmand i Sjelland o. f.v., famme
for fig og fine Arvinger fra Kirken 1714. Denne Begra
velse tilhorer hans Familie for bestandig, uden Fornyelfe
eler nogen Afgift til Kirken, naar Skjsdebrevet paa famme

kunsfaaer kongelig Confirmationhvert20de Aar, hvilketimidt
lertid ei er skeet.
Et af de fidste Kapeller, Kirken folgte til. Begraveller,

var Kapellet imellem Christian IVdes og Laurentiuss. Dette
kjobte Frue Berte Scheel, Enke efter Generallieutenant
Rosenkrands til Selfse, til et Begravelfested for Frokenerne
idet af hende stiftede Frokenkloster i Roeskilde.
Til at fielge dise Kapeller bleve Kirkens Patroner til:
-

(4)

'50
'deels nvdte af Mangel paa Midler til at vedligeholde en
.faa fvaek og faa koﬁbar Bygning. Under den fvenfke .Wiig
“1658-1600 var nemlig Landet faaledes udfuet og Bonderne
der udfordredes
een Generations“
i 'faa
fiin,øbelagte,
fox-end deat nogenledes
igjen mere
kundeendkomme
ﬁg. De
bare Derfor ei ifianb til at fvare de Qlfgifter, fom heftede
paa deres Eiendomme. For ei ganífe at jage Bonden fra
Gaakdem maatce Bonderne eftergibeâ, de ﬂeﬁe J'lebparten
af deres (få-fatter, og nogle to Trediedeel. Desuagtet maatte
I dog endnu mange forlcxde deres (Sjaarbehog naefien en Tre

diedeel af, lenbog fiore, Boﬁdergaarde paa 10, 12 Tender
Hartkorn laae iflangl Tid ganfke ode( Dertil horte endogfaa
Winner, fom ellers have sJliibler til fnarc at komme ﬁg igjen.
Saaledes Svogerslevs Molle- fom fkyldte "4 sJJnnb *) Meel
aarligen til Stil-ten, men fom disfe for ﬂere Aar .ganjl'e maatte
eftergipeá, og, ba Motten havde keiﬁ ﬁg nogenledes igjen,
*mem-tee den forrige Landgilde dog nedfoettes til tre Pund.

En Gaard i êoogerâieb, “fom fkyldte ei mindre end LPund
Sing, 2 Pund BW 4»Tsuder Ipabre, et Eam, en Gems og `

4 .He-ns aai'ligen, havde ganike lagt ode fra den fbenﬁe
Krig til 1600 og nogle halvﬁerdﬁndscyve. Domkirken maatte
da fsrﬁkbygge Gum-den op, Bg efter nogle Aux-s Forlob
Were fornøiet med“ at faae det- Halve af 'det forrige i _Lg-1d
gilde. Af ﬂige, enten heel ode ellerdog yderﬁ maabelige,
Landbrug ﬁnder man endog ﬂere endnu i Aaret 1698,i alt
faa hele 4() Am* refter de Svenfkes anrectede Øbelæggelfer.

End værre ﬁod det til med Bonderﬁe 1680. Af 118 Bon
bergaatbe, af Ijnilfel der fvaredes Landgilde tilDomkirkem

vare kuns 25 gobe, “46 temmelig gobe, 12 maabelige, 14
_ flette, og 21 laae endnu ganﬂe ode. '
*) NB. Et Span) et tre Tondec Eng. I

.

51
Saa bebrpvelig var Rigets og Underfaatternes Tilﬁand
endnu over en beel Mennefkealder efter den fvenfke Krig)
De nde ogV flette Gaarde fvarede da flet ingen Qlfgift, 'und
regen for enfelteI Sorolovver, fom andre Bender kunde bave
i Faeﬁe af de ode Gaarde. , De maadelige og temmelig gode
fvarede omtrent en irebiebeel, og felv de ﬂeﬁe blandt de
gode kuns det Halde af hvad de oprindeligen vare anfatte for.
Under faadanne Omﬁoendigheder bleve Domkirkens Ind
toegter faa fnappe, at de ei engang kunde tilﬁraekke til fam
mes sliebligebolvelf'e, og bavbe Bygningen ei ved ﬁn egen
Kraft kunnet trddfe Tidens og' Beirets_ fdrtoerende Tand- -faa

var den muligen ogfaa benﬁunfet i Strömen Skjebne- font
paa famme Tid traf faa mange andre Kirker. uagtet nu
Bondernes Kaar- og derved Kirkens anbfomfter, aarligen '
forbèbrebeå, var denne-s Kasfe dog i Begyndelfen' af det at
tende Aarhundrede endnu i faa maabelige meiænbigbeber,
at den ei engang kunde beﬁride de nodvendige Udgifter til

âieparationer. `fgvor brofifaelbig Kirken oerfor blev, vifer et
Dverflag paa Glarmeﬁer-Arbeide ved famme fra 2laret1'709,
bvoraf feeå, at Kirken ei manglede fcerre end omtrent 1000
Ruder og- 23 bele âavleäinbner, faa at ber for Trcek neppe

kunde holdes Gudstjeneﬁe i den.
.
Midt i denne Kirkens bedroveligeekonomiﬁe For-fat
ning vandt den dog i indvortes Skjonhed ved den Foran'r
bring, fom foretogeå med Choret.. Dette haode nemlig Kong
Chriﬁian V. ubfeet til Begravelfesﬁed for ﬁn Herr Fader
Kong Frederik III. 1682 blev Derfor det gamle Jbøialter,
tillige med ﬂere minbre, en Deel Liigﬁene og anbrelefaget,

ﬁyttede berfra og til St. Birgittes eller Daadens Kapel.
Imidlertid var denne Konges Siegjering, deels for urolig,

deels La'ndets Finantfer endnu for flette til-at ﬂigeArbeider

(4*)
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haﬁigen kunde fuldendes. Decke blev ba forbeholdthans
Son og ëftermanb, Frederik IV. Dette var udencvivl og:
faa Aarfag i, at Frederik III. her ei 'ﬁk opreiﬁ. nogetMinde
da hans Sonnefon naturligvüs holdt det .for bøíere Pligt

-: at ferge for ﬁne hoie Foroeldres Gravmfnder- end /for ﬁn
Bedﬁefaders-.

»

'

Efterhaanden bare be Earbolffe letere, fom deels ﬁode
i Sürfen, meeﬁ ved Pillerne- deels i Kapellerne- blevne ﬂyt
tede bbrt, og i deres Sted kom de nuvcerende Stoleﬁader.
I det fox-ﬁe Aadhundkede efter Reformationen fandtes -kun
faae af dem i Kiel-KenF deels byggede af Kirken ielb, formo
deutlig for at leies bort, fom endnu [keer i vor Tide deels
af Adelige- fom Vaabenet paa Den-ene tjlkjendegiver. I'
det fslgende'Aarhundx-ede bleve disfe endnu fbrøgebe, og
_ iblandt dem er ogfaa Kdngens Sto( :paa Dmgangen, hvorom
- vi ﬁden ville faae nøíere Underretning.
I det fox-[ohne Aqrhundrede modtog Riefen, foruden de*
fornodne Reparationer- neeﬁen ingen Forandring- undtagen
at man nedrev St. Birgittes eller Funtens Kapel- for paa
betå Plads at opføre bet nye kongelige Maufolenm. De;
Iigefaa meget 'fom Kirken bar at beflage ﬁg over, at bet
netop er denne [kjonne Bygning- ber ved ﬁt Omfang og ﬁn
'Hoide- berøber ben faa megetaf dens udvortes Pragt; har
d'ette igjen at beklage .ﬁg over , at bet, bpreíﬂ bed Siden af
hiin Pragtbygning- aldrig bil gjøee bet bøitibelíge Snbtrpf,

fem hvis det ﬁod paa en frie Mads.

v

'

I 'det nedbrudte Stx'Birgittes Kapel gjemtes en ﬁoe
Moengde af de O!ldfagerz "om ved den Forandking- fom.1683

*foregik med Elmer, blebe ﬁyttede det-fra. Disfe bleve nu*
"*' igjen ﬂyttede herfra op paa Ridderfalen. 1806 blev ber
hold( Auction oder disfe Sagem ﬁjondt der nok var en Deel'
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iblandtn (om habde fortjent elt Mads i Landets Mnfeum.
De vigtlgﬁe iblandt de Sagen* fom folgtes her, dare:
1). Et'Blad' af Pave Lucius'sAltertavle med hans Bil
lede og tvende knaelende Geiﬁlige. Paa den omvendte
*Side af famm'e Vlad ﬁod tbertug Sinub Lavard afmnlet.
2) Et andet Vlad af famme Altec-tabley hvori Noeskilde
Geiﬁligheds çlåroceelñon med Pave LucinW> J'poveb var` _
afbildet. Vigtigt var bette Malen-fen forbi det tillige
foreftilleoe Domki'rken og en Dee( af även, og man
deraf feet, at Roeskilde den Tid har været omgivet i
* med Dobbelte âteenmure, og at- der ved Siden af den
ftox'e âBott, fom forte til Ifeﬁordenf endnu halt været
to mindre. Den anden Side vifte St. Olivarius's
og St. Magnus's Billeder. Denne Altertavle ﬁndes
ﬁukken i Kobber i danike Vin-nv.

Z) Det [lot-e Kors med et Kruﬁﬁx- fom Abfalon, havde
ladet opreife imellem sIbilletne foran Hoialteree.

Dette

havde allerede lange-ﬁaaet i, St. Laucents's-Kapele
og maatte fkilles ab, da det Derfra ﬂellde ﬂyttes op
paa Nidderfalen. Dette »Kors- font i ﬁg felv ei inde
holdt noget mærteligt, blev interesfant betveb, at
Manden- (om fjobte det for 9 Mal-KI fandt i Cruﬁ
ﬁxecs Jpoveo, da famme floges i êtpffet, et lille Kors

af Guld- befat med ægte Scene.

Det kunde ﬂ'illesl

ab, og indeholdt i ﬁg to fmaae Stykkee brunt iræe,

fom udencvivl ikulde være Reliquiee“. af Chriﬁi Kors.
Kunﬁmufeec i Kjobenhavn har fjobt det af stberen*
4) Den flotte ovenfor omtalte Mesﬁngplade over] Bijkop

,Niels Iepfens Grav." Den var, foruden det"obenfor
anfotte, ﬁret med flere Figuren Pau deﬁre bier:
ner ﬁode de ﬁre Evangeliﬁer; p'aa den heike Side af

vDovebet Pavens Vílðilleoe med den tredobbelte Krone;

fu
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-

paa den ventre en Mand med et draget Svard , 093
neden for famme 6 Apostler paa hver Side, foruden
Biskoppens (en Ulfelds) Vaaben og en Deel musice
rende Engle.
-

5) Laaget til den endnubrugelige Dsbefuntafstobt Malm.

"6) Et Maleri af Jomfrue Maria med Barnet paaSkis
det paa en forgyldt Traeetavle. Ved hver Side faaes

en knallende Figur, fom man figer har forestillet Chris
fian II. og hans Dronning Elisabeth.
7) Erasmi Rotterdami Billede fandtes ligeledes i dette
Kapel, malet paa en Traretavle med en rosende. In
fcription af en Domherre Johannes Laurenti, fom

af Taknemmelighed lod ham fette dette, som han elo
kalder det, Monument.
8) At Fanden ogsaa spillede en Rolle i et faa bersmt
Kapel, fulde man neppe troet. Han var malet paa
Hvælvingen med et Skrivertoi i den ene Haand og i
den anden et Kalveskind, fom mine Kilder fige, men
hellere en Pergamentrolle, paa hvis ene Ende han stod
med Fodderne, imedens han med Taenderne holdt i
den anden; nedenfor stod: "
-

Scribo tardantes et vana loqvendo vagantes.
Jeg fkriver Nolepederne op og Sladderhankene.

Dette Skilderie er for laenge fiden forsounden, fkisndt
det maaskee ei endnu kunne fynes overflodigt i Kirken.
En Hovedreparation foretoges med. Kirken i Aaret 1814,

og hvad en faadan Bygning koster at vedligeholde, kan flut
tes deraf, at, fjondt vistnok neppe nogen, fom ikke nsiekjen

der Kirken, vil kunne fee, hvori Reparationen bestaaer, Om
kostningerne dog belobe fig til flere 1000 Rd.
Bag ved Orgelværket, paa Kirkens fondre Side, er den

ovenfor omtalte Ridderfal, oven over Christian Istes Kapel.
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Det er ligeledes melbt, at Opgangen til faneme var] paa_ en
.Vindeltrappe j fammes fortykkedo Mum» men at Doren,
fom førte ind i famme blev tilmnret, jeg veeb íffe naar, og
vaa den modfaktte Side gjort ,en Qlabnlng, fom forte til
J'pvaelvingerne over det fondre Vaabenhnus- der ble'v bvgget
fort efter Kapellet. Pan lamme Tid er noentvívl Qlabningen
gjort igjennem Kirkens Mum* fra (amme Jbvælvíng til Om'
gangen i Kiffen. Men ba Slíbbet'falen betveo teent tilluf:
feveä, maatte man forge for en anden Indgang. Dette
ikete bed at ﬂaae et J'pul i Muken fra **Omgangen i Kirken
til Ridderfalen, men da ltbenne 'var nogle Alen hsiere end *
bmgangen, fattes der en Stige til at gaae op' i famme.
Saaledes var det indtil 1755. Men formooentlíg ved at
flotte de Sagek op paa famme, fom gjemteb i St. Birgit
tes Kapeh blev bullet iMnren novíbet, og ol'bentlíge Trap
petrin i famme gjorte. âaaleoeâ fot'ljolbt det ﬁg da med

'x

Ridderfalen- indtil det blev ovennævnte Landemode tilladt 'at
benptte famme til ﬁne Forhandlinger.
* * I.
_ :Dette Landemode blev, 'oa Kapittelhufets Localej Kir
Yen ei kunde afbenytcestil en Lfaa tan-ig âotfamling, i mang
_folbíge Aar hol-dt i en grnnbmuret Bygning imellem Kirken '
og altovftegaarben, Ealoet, yfotmobentlt'g af SLlltøoet/felv', Con
ventbufet, fom borte den geiﬁlige Fiscus til.Å Med Tidens '
Loengde var dette blevet faa broftfoelbigt', at man maatte
frygte for'at famme, noen en foftbat Slevaratíon, fom Fiscus
ei havde Raad til, fnart vilde ﬁykte fammen. Dertil tom,-'

at Bygningen under Kcigens Tid blev afbenpttet faavel af
ftemmeoe (om rvore egne Tropper til Lazareth,

Kornma

gaﬁn ze. I denne Tid maatte det :hnnsvilde Landemode
føge et âamlingêfteb, hvor det beoft kunde. Det -kongelige
Palaisx boot Forfamlingen engang havde fu-n'dec Sted- blev

dem formeent, og de' bleve benvlíle til Ra'adﬁuen, og, da

Ö
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dees Betale var langt fra at være vaåfenbe, til Stiooerfalen._
Da, Conventhnfet mere og mere forfalvt, faa anbolvt man
om Tilladelfe at fælge famme, til Fox-dee( for den geiﬁlige
Eisens; det blev bevilget, og B'ygningen 1810 folgt og nedreven.
Det huusvilde Landemode føgte nu ogfaa om at Rid
berfalen maatte overlades det til gotfamlingåfal, bvilfet
blev bevilget. Da man ilfe kunde forlange, at de tildeels
gamle ältaenv, fom udgjorde Qanvemobet, ikulde ligefom
fravle op paa en fieil Steentrappe til Ridderfalen: faa blev
der efter fongelig Ordre byggec en beqvemmere -og fmagfuld
Truppe af Domkiekens Midlety fom ogfaabefoftebe det Ode*
rige til Landemodets og Stifcsbibliothekets Indretninger.
Disfe bleve udforte med» ligefaa megen Smag fom Hen
ﬁgtsmcesﬁghed; den ﬂore Sal blev ved et Gittervcerk afdeelt
i wende' Dele- af hvilk'e den førlietjener til Sorfamlingâfal,
baabe i Landemodets egentlige á'ﬁorretnínger, og ved de litte
roere äorelaeâninger, den anden indeholdee Qðibliotbefet, font
nu allereoe beløber fig til omtrent 10,000 Bind.
.
Vi have feet, at Roeskilde Domkirkes Kapitel efter Re
formationen enbnu vebblev, vel noget indj'krcenkety men dog
“ alligevel med en ei (ide-1 Myndighed i mange Ting og en
iffe mínbre Jurisdiction. Efter Kapitlets Ophoevelfe traavte

Saubemovet, i. e. en äotfamling af Sjellands Stifts Be
falingâmanb, Bifkop og sllrovfter, to Gange om Qlaret, i
viâfe Ting i dets Steh. Det havde ei alene Dveropfvtt
over alle offentlige Stiftelfer og deres Detonomie, men og:
faa over Kfrkedifciplinen, og en temmelig udvidet Jurisdiction
i geiﬂlige
Sagee. IogMen
Landemodet
disfe
Rettighedernogle efterhaanden
fjevfommeligetabte
Regnﬂ'aber
var
Qllt, hvad det havde at befkjoeftige ﬁg med.
For at forbinde med disfe aanbâfortærenbe Forretninger
nogen Mering for Qlanben, bragte Bjikop Müncer Fox-e.
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[eesninger over litertere, ifaer tbeologifl'e, Gjenﬁande i Foe
flag, og bvor meget Bifald denne faa gavnlige Ind-retning
har funoet, bevifer-'venâ Efterlignelfe i de øvrige Stifter.
.

k.

Efterat vi faaledes hiﬁoriﬁ' have betragtet denne Bds

ning fra dens Oprindelfe og Vedvaren indtil vore SDage,
og altfaa vide hvad meerkelig't der bed famme ifeer maatte

veere at iagttage, trcebeY vi ind i'denne Heuigdoms .Indie
for, med egne, virEelige Øine, at befi'ue, hbad- der paa'Z'ﬁt*

Sted er fkildret os .font fbnligt. Jbvilfet opbviet, majefiaee
tiff Syn! En inverlig, bellig ;Svlelfe, en bellig Gyfen gfetu
nemgløver os! lige [ydeligt taler det Dodelige og u'dodelige
til os; vi føle vbbt, ja! i vor Sjels Inderﬁe- at vi ber
fiaae fom Tildoerende midc imellem en forbigangen og en
'tiliommenve (liv, vi ftaae ber imellem äorgarngeligbeb og

.Guddom med den bange äolelfe, at vi, Stov af Stev
fnart ville ile biin imøbe, men tillige begeiftreve af den op

hoiede êöevibfibev, at vi fom Spirek af den evige Qlanb,
om ogfaa igjennem Givigbeber, dog beﬁandig meer og meer
ville naerme os denne.
Disfe Folelfer ville ved Indtreedelfen i derte Tempel
gribe etbvert Menneﬁes Snbre, fom er fig, faavel fin dori
fre, fom ﬁn aandelige Natur bevibfi, fom eier den heftige
Aand i ﬁg felv. Og alligevel blive disfe Folelfer iiEe frem:
kaldte bed Kir-tens Pragt- ikke ved dens Sliarmorfoiler, iffe
. bed Sindet henrivende og bebaarenbe, fofibare Malerin)
ifke bed harmonifke Toner eller koﬁbare Rogelfers bedevenr
de Duft; nei juﬁ den naturlige Simpelhed er det, fom tin.
træffer, fom bevirfer denne bvitivelige Stemning; tbi ber
berfter overalt nordiff Kraft forenet med Sydens lette,'ﬁne
Smag. Endnu fiaaer den ver, denne ﬁdlte Bygning igjen:
x

\

X
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nem halvottende Qlarlmnbreber, ftebfeenbnn 'den famnte,

medens neeﬁen alle dens yngreSodﬁ'ende ligge i Genus-og
Aike og Qvoeget græéfer paa dei-es nfbnlige .Ruf-1er.

Kon

4gebbrgen er fbrfbnnben, bg neppe er der Sengen, fom veed

at angibe ben Slllet, fra bbilfen hele; Norden bleb beberffet`

-bg ﬁyret for 800 Am* ﬁden; Flammerne have fbrfæret ben
ﬁoerke Foeﬁnin'gs
pg benå Glands
net tilintetgíøre
Evighed. Flere

og Eraftfulbe Kongeﬁads Palaier bg .Hufe
er ﬁunlen i Sendet; men Intec har kun_
bette Tempel- fom "ones bygget for en
Gange have Luei-ne fbrtæret Kirkens Tag,

hvilket-ei alene Hiﬁorien beretter os , men hvilket bi enbnu
ben Dag i Dag funne fee paa ben billige Runddeels .Hvael

bing. Imidlertid have disfe Hvoelvinge'r bæret faa ﬁærfe,
at be kunde modﬁnae Bjelkernes Sammenﬁyi-tning; ellers
bilde bgfaa Choket og de mange Troe-Altere i Kirkens In
bre bæret blebne et Rov for Luerne; men endogfaa de `(elbs

rfte Altere i Kirken ere Áblebne nbeikadigede indtil voreDage.
i...
.u

_ Kirkens Tag hviler paa halvﬁerde-Alen tbfie Slhlre, og
dens Hvoelvinger paa fexten tnnrebe, for det meﬁe fextenkan
tebe, SIlillet, af hvilke hvei* holder 13% Al. iOmi'reds. Deus
Lcengde er indvendig 134 Alen- dens Bredde 38,1, Qllen, bg
dens .Heide fra Gulvex og til Jåbælbingen 39 Alen. _Det
er ifær benne Igbibe og dens Qængbe, hvortil ei Bredden

ganfke "barer-*der opveekker en faa hoitidelig Folelfe bed
fammeâ, enbbgfaa mange Gange gjentagne, Betragtning.
Var Kirkens Lysning allerede fortrceffelig før, fkjondt' den
ikkun erholdt famme bed de tb, tre Alen brede og nitten
Alen bøie, Vinduer i ben veﬁre Ende og to ligebannei

Kirkens Koi-sl famt fra Vinduerne i Skibet- faq har den
dog endydermere' vnndet bel'beb, at* dens nuvoerende Forval

ter og Viel-ge Hk. Kammerraad Hanf en, efter hoiere Til
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ladelfe , har ladet foretage nogle Forandringee naa Omgan
gen, hvorved Balluﬁraden for famme er bleven fri, famt-'
ladet borttage be ei afbenyttede Kirkeﬁole i den fendt-e og
nordre Gibegang, hvorded disfe (bange, fom før vare me
get Rumle, have erholdt pasfende Belysning."
_

Denne faakaldte .Om gang, fom hcenger imellem Kir
kens Mum* og dens flore Piller 13 eum fra Gulvet, fører
under fortwbende Jbbælbínger, unbtagen paa ben veﬁre En
be, rundt omkringKirkens indre Mute. Opgangen til-fam
me var i be aeldﬁe Tider i begge be veﬁlige Tam-nex og,
efterat disfe bare tilmurebe, ab 'ben famme Teappe- fom_ ~
fører op paa Kapittelshufet. For ncervaerende Tid“ fører og: *
faa en Trappe i bet nordoﬁlige Vaabenhuus op til dem
Den førﬁe, før ﬁeile og ﬁygge* TruppeÄ er under Kirkens
nærbærenbe gobe Tilfyn baade indrettet beqvemmere og
fmagfulbere, dog uden at ﬁode imod Kirkens udcryksfulde
êimpelbeb, der nu med bellis Iver foges vedligeholdt og
tilbagevunden. 'DrenpaaI ffaabelfom nebenfbr, denne Olm
gang fandtes nogle af ?Troe'byggede- lukkede Stole- blandt
hvilke Kongens Stoel er.den eneﬁefmukke. Den er hyg
get af Chriﬁian IV. Forﬁden er prydet med forgyldt Bil
ledhuggerarbeide og forfynet med det danfke çBaaben, Chri
- ﬁian 4des og hans Dronning Anna Cathkinas Navnetra'k
og* Symbolum; Regpa ﬁrmat pietas og Rege me Domina
epirieu sancto tuo. Men et, Kongen end mere bæbrenbe,
Beviis paa'Religioﬁtet afgiver Infcriptienen paa Indgam
gen til Stolen paa Omgangen: Non est hic aliud nisi
domus dei et porta coeli. Gen. 24. "Het er Intec end
canos J'puuâ og Pot-ten til Himmel-met."
Denne-Stoew fom ﬁod frt-qaea over for Praedikeﬁolen
er nn fletter mibt for [au-me og Orgelet.
Loftet er maler med Lümfarve i gammeldags, men
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iøvrigt ei ubehagelig Smag. Fra hvad Tid denne Mal
ning er, fan ei ﬁgeå, men ﬁkkert 'er den meget gammel.

Dog fynes det noerﬁ paa Gevcelocets veﬁlige Ende ﬂaaende
Aarstal mdxxn (1522) at tilkjendegive ac den lærbe og
virkfomme Biﬂ'od ,Lage urne ogfaa har erhvervet ﬁg den
ne Fortieneﬁe. af ﬁn Kit-ke. Over bette Aarstal ﬁaaer
renovat. 1736-1828. 1736 bleo altfaa Malningen opfri:
ffet, og efter 160 Ages Forte-b paa nye malet af Maler
Ehlers i Roeskilde for 4 Aar ﬁden. Saavel Gouleuren,
fom _Ornamenternes gamle Form er paa bet noiagtigfte bi:
bebolbt. Den famme Farbe har ogfaa den forlie, minblie
Jboaeloing over Ipooebinbgangen erbolbt, fom for ikke var
malet; alle Farver ere aegte.

Under Loftets Malning bleve ogfaa Figurene i Notau

ben over bøicboret, fom flere Gange bare blebne ooerma:
led. faavel af Malerne- (om af murerne, og berbeb faa
ufjenbelige, at man illun med SBanffeliglxb kunde udﬁnde *
deres Bewdning- aldeles nbflettebe, og malebe paa ny

med_ Liimfai-ve. Enhver Figur beholdt de Qlttribnter, ber
gjør enhver Figur kjendelig. Da de tage dem meget gobt
nd alleroverﬁ oppe i Siirfen, ligefom fvaevende under .Him
melen, fortiene be nof at aufm-es her i deres Orden fra
.den fonbre Side til ben not-bre; nemlig:

1. Kong Knud den Jäellige meb Scepter og Rigsaeblet.
2. Apoﬁlen Sc. Jacob den Syngre meb Stab og Flafke.
3.
4.

---

St. Phillip med Phillipskorfet.
St. Simon med Sangen.

5.

-

St. Barnabas med en Steen iHaanden.

6.

-

St. Andreas med Andreaslorfet.

'7.

--

St. Paulus med Svaerdet i Haanden.

8. Chriﬁus med Kaiken og Bender.

9.. Apoﬁlen S't. Bartholomaeus med Kniven.
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10. Maria.

* *

:11. Apoﬁlen St. Peder med magten.
12. St. Johannes med Bogen.
13. St. Johannes den ?Eldre med en Stat)- [mm-paa en
Musling.
-

14. Apoﬁlen St. Mathceus med Bbg og Pen.
15.

-

St. Thomas med Spydet,

16. St. Mathias med Øren.
,
17. Paoe Lucius med den trebobbelte Krone- Vifpeﬁao og
Bbg.
*
Midt paa ben fønbre Side. af Omgangen 'er Orgel
vcerket. Allerede Chriﬁian III havde form-et- Kirl'en et lille
Qrgel, bengang en ﬁor Sjeldenhed. Siden hal* et Par

Adelsmaend ikjaenkec Kirken et andet finere og anfeeligere
Orgel.
,
,
*
Forend vi gaae over til at betragte be enfette Gjem
ﬁande i* vor Kirke, tillade vi os endnu at gjore nogle almln
delige slðemærfnínger, angaaenbe be vigtigﬁe af be Forum
bringer og Forbedringew (om í be ﬁdﬁe 9 Aal* ere foretagne
bed Kirlem og font her fynes at ﬁaae paa deres rette Sted.
Alt Treevaerk var lforben anﬁroget med blaa og røb Salme,
dog faalebeâ, at ben blaa var den herlkende.

Denne Faroe

havde blandt andet ogfaa Stolene, men med røbe Kugler
paa Dorﬁolperne o. ﬂv. De blaae Stader ere nu bema
lede med en Slags Steenfarve- da det ei Iob ﬁg gjore med
en Faro» fom lignede Egetreee- hvilket bar paatænft; iftebeﬂ
for be røbe Kugler blev der fat fmaae Geﬁmfer; iﬁedetfor
de ﬁirkantede Indgangsdore til Kirlen- biene bbælbebe, i
famme Forum "om de opcindeligen have bærer, anbragte i `
Muren; paa begge Sider af ben ﬁbre Gang bleve de neber:

'l

\','r

ﬁe ﬁre Stola fom allerebe í lang Tid ikfe mere vare dlevne
brugte, nebbrubte, hvorved de to forreﬁe Pillery fom be mm'
gave, have faaet en friere Stand- ligefom ogfaa en friere
udﬁgt til ben ikjonne Hvaelving er aabnet. De overflobige
Øtaber, fom vare anbragte ved Kirkemurenj degge Sidez
gangene bleve, fom allerede er bemærfet, nebbrubte, tillige:
meb be vanﬁrenbe tillukkede paa Kirkegnlvet; de andre fkjaevt
ftaaenbeI bleve reifle og fordedrede; Qlillerne, fom vare graae
` og førte, og fom formodes oprindeligen at have havt Steue

nes naturlige Farve med kalkede Furer- ligefom i Sorge
Kirkex bleve bed MalningenF da de ei kunde dkinges i ben
gamle Form* fatte i mere Harmonie med Loftet og marmor

rerede med de i Loftet bbmínerenbe Farver.

Ä

Efter disfe almindelige Bemoerkninger begive vi os ned
i Siirfen og betragte be eufelte Gjenﬁandex fom, uagtet de

juﬁ ikke indeholde noget âmcerfværoigt, langt. minore ubmoer:
fet, dog ei tør forbigaaeå i et Skrift fom bette.
*
Hey møbe vi ba førft Daaden af ﬁodtMalm. Vi have
allerede ovenfor bort, at ben i Fotﬁningen ﬁodiBetdlehems
Kapel- nu J'pabneâ Begravelfe; at ben berfra blev ﬂytret i
St. Bfrgittes Kapel„ og, ba ogfaa bette blev nebbrubt, ind ~
i Küken. Efter ben forfle Beﬁemmelfe fkulde den vaere fat _
ind i St. Lam-cuts Kapel- og jeg veed ikke paa _hdad Grund
"det ei er fkeet. Den er fiobt 1602, og rimeligviiv" foræret

»Küken aforiederich Godfke og Jacob Wind- chi degges
Navne og Vaaden flaaer paa Daaden.
0
Fra Daaden gaae vi til slltæbifefiolen, fom Chriﬁian

j-

IV. har ladet fox'faei'oige 1609, og fom en Peter von Meier ~
1615 har malet og forgblbt. Det Maerkvaerdjgﬁe ved den

er, at ben er af en beelêteen, fom hænger mbA ben ene
Pille. -De hvide gmarmowêirater, >font [kul'e tjene famme
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til sJSrpoelfe, ere'derinwd' yderﬁgfmagloﬁ Arbejde.

f. Ex. Apoﬁel Lucas's Anﬁgt.

g

Man fee

'

-

Om Klokkerne'i Kirkens tre Tam-ne er der ei ﬁort andet
at -ﬁge end at den fløt-[te af oiâfe, i det norore iaarn, har
naeﬁen ni Alen i Omkreds og ex "tobt af Johannes de Ca
ftenooe, 1511, fom paa famme Tjd har ﬁobt mange Klokfer 1 .
her i Sauber, ibland'c andet tre til Ricolai-Kirke í Süøbenr'j
bahn. De' Svenikeﬂoge 1658 et Hu( i (amme, fom er
fyldt nd med Blye- hvorvedxden had-tab!: meget i ﬁn Klang.
Den -mindre i det fønbre Taarn er af famme Meﬁer. Den
'tørre i derte Tam-m ligefom den lille i det oﬁlige Spin, ere

ﬁobte undek Chriﬁian IV.

_ .

-

Tcet ved det fondre Taarn er Kirkens Uhroaerk- over
Omgangen. Paa .Omgangewfelvx faa at 'det kan fees fra
\

`Sürfen, er anbragt ~et mechaniﬂ Spillevcerk. .Her _ﬁod nem- '
[ig en Smono, Peder Dovex og et $ruentâmmerI Kie
f ten Kimes- fom hver-havde en Klokke foran ﬁg. Ved
Siden af dem reed Sanct Georg paa ﬁn Graafkimmeh

fom havde en Drage unner Fodderne. DisFe Figurer ﬁode beo Laenker i Forbindelfe med Slaguhreh faa at Madamen
ﬂog Qoarrerene, hvorved Manden forhold't ﬁg ganfke rolig.
Men naar han ﬂog Fuldﬂagene paa ﬁn Klokke: faa ryﬁede
hun med .Hooedet bed-hoert Slag, han ﬂog. clillíge ber'
'gyndte den heuige Georg at gallopere og hans Skimmel
trampede faa ubarmhjertigen paa den ﬁakkels Drage- at denne 1'
gao et heftigtSkrig fra ﬁg. Da dette nu interesferede Me,
nigheden mere end Praeﬁens Tale- 'og Opmaerkfomheden blei» * '

` vendt fra han. til' den hellige Georg: fan blev. det Provﬁ '

V Krufe 1718, efter anmobning, `tillabt`at lade Laenkem (om-f
fatte Heften og hans Slottet' i'BevaegelfeF 'tage bort, faa
at disfe nn ille bevcege ﬁg mere' Det er' forfaerdiget under

Chriﬁian V. Bed, de i de I(mere Aal* gjorte Steoarationer
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er St. Georg bg Dragen ganfke bbrttaget. uhret har. in
gen Skive udenpaa Taarnene, fbm bet ellers er faebbanligtL
men inben i Slirfen, tæt beb bet nu bmtalte Spillevaerk.
Viferen gaaet' fun eengang runde i 24 Qimer, bg vifer der
for Tiden med begge Ender.
-

Fra Kiykegulvet begive bi os bp i beret, hvor bi fre
deligen ﬁnde famlede et af be ﬁorﬁe Meﬁerﬁykkkei* i êöillebe.
huggerkunﬁen og et af be ﬁorﬁe Meﬁerﬁhkker i (amme
Kunﬁes Slethed. Dette Choke i forrige Tider kaldet det

nbre, nu bet enefie, lbb Biikop Jens Anderf en, under
Erik af Pommerus Siegjering, bpgge til ?Eve for den heilige

Treenighed og sJbabe Lucius og til Admindelfe om.Dronning
Margrethas lykkeiige Siegiering, fbm ben latinfke Infcription
ﬁget, der gaaer øberft omkring' Choker. Nedenfor faneme
Infcription fokeﬁilles- paa ﬁirkantede Tablet-N bibelike Hi

ﬁorier i Slërillebl)nggerarbeibe, paa bent fønbte Side af bet
gamle, paa ben nbrbre Side af bet nye Teﬁaxnentl i Alt
45. Arbeidet er meget originalt bg et Msnﬁer for Smag

loshed og sIllumpbeb.

Dette erkjendte allerede Michel

Jernfkjaeg i ﬁn Befkrivelfe af Noeskilde Domkirke fra
1685 bg udtrhkker ﬁg i denne Anledning faaledes:
"Pilatus feet man her betuttet og forbau'fet
"Fremlede Herrens Son befpottet og befnaufet;
"Den ganffe Pasﬁon og Chriﬁi hele Pine
"Figureviis ﬁg tee: paa benne Stoleline.

"Dog det er alt faa plumpt, man maa meb ftørfte Latte.:
"BefEue Born med Skjceg og Mcend med ﬂore Patterz

"Ens Hoved er faa ftoct fom L-io og hele Rrbppen
"Man intet lunftigtrlfeee i al Figuretcoppen."
'

Arbeidet, har naaet en faa hsi Grad af fuldkornmen Slee

beb, at bet fom Meﬁerﬁykke deri birfelig meget bebager.
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ethi
feddafi
Spillebt
bis Mai

-

Jeg idet ringelte har aldrig seet uden Fornsiele f. Ex. paa
den anden Figur, hvorledes vor Herre, fom Accoucheur,

trækker, ligefaa paent som alvorligt, en lang Tosud af den
lille tykke Adams Side, der, fidder ved et Trare ifaa dyb
en Sovn, at man naesten horer ham snorke. Ligefaa nyse
lig tager Fader Noa fig ud fom Styrmand, imedens Mama

ordift

med Sonner og Svigerdottre kige ud efter Veiret. Da

Bild

Noa ikke havde Plads nok paa Daekket, omendskjondt han

ist.
aldet die

har Kunstmerens Genie ogsaa. vidst
at afhjelpe dette Onde; han har nemlig for ikke at unddrage

1, und

os det behagelige Syn af Noas tykke Fodder, ladet der

hell

Sted af Dekket, hvor disse skulde ligge, giore lavere, ja

Yronnig

endogaa ladet et lige faa dybt Stykke fauge ud afGalleriet.
Til Behag for dem, fom mere ynde comiske end alvorlige

scription
jamm

er temmelig buttet, faa

Scener, fremstille vi her en kort Fortegnelle paa hvad hver
Tavle indeholder.

Dog maa

vi bede

at lade Altertablett

ke H
afdel

faa laenge af Sigte, thi denne fikker ligefaa staerkt afimod

, iAll

hine, som en Mozarts Compositioner imod Musikken paa en

Smag

Saekkepibe.

iche
-

-

Tab lerne begynde fra Olften.

fe f!

1ste Table, Englenes Skabelfe.

"

2den – Evas Skabele af Adams Side.
3die – Abels Mord, Haevn paa Cain.
4.de

–

Ndas Ark. *

5te – Isak fleber Brænde til fit Baal, en Engel fort
hindrer Offringen.

-

6te – Jacob bares med en Engel, og andre klatre
op og ned af Himmelstigen.

-

7de – Joseph trækkes ud af Graven, man vier hans

Fader det blodstaenkte Klaedebon.
z

(5)
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8de Tavle,Moses saaer paa en Steen ogder fremspringer

en Kilde; Jehova overraekker ham de ti Bud.
9de

gan bringer Aaron Guldkar af hvilke han
fmelter en Kalv, fom Israeliterne tilbede.

410de

Israliterne blive bidte af

Slanger og frelles

ved at fee paa en afMose ophængt Kobber
lange.
14te

Samson Sonderriver Loven og fleber af med

12te

Saul gennemborer fig med.fit Sværd; man
vier David hans Hoved.

41Zde

David krones; han fetter Kronen paaSalomon.

14.de

Salomon afgor Striden melem de to Ovin

Byens Port.

-

der om Barnet.

Elias farer til Himmels; Elia vækker en

En:

45He

fes Son fra de Dode.
416de

Holophernes holder Gjestebud; Judith frierer
Hallen over paa ham med en Hakkekniv.

47de

Ahasverus modtager Esther med naadigt Vel

18de

behag og forstoder den tolte Vasthi.
Fanden opvækker en heftig Storm, fom kater
Dandseboden overende, hvori Jobs Sonner for
naie fig; han felv fees med fine vaemmelige
Bylder.

19de

-

Daniels Logie hos Loverne; Habakuk, fom en

Engelhar i Kadudsen, bringer ham Meelpap;
Hvalfisken faaer ondt og kalter Jonas op paa
det Torre.
-

20de

Trafningen mellem Judas Maccabaeus og An
tiochus Eupator; man feer her Elephanter.

21.de

Johannes den Dobers Omskjaerele; hans stum,
me Fader kriver hans Ravn paa en Tavle.

-
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"
22de Tavle, Johannes
Dober
vier tvaers
ne Dichte
Glos
n dei
Lam; hansden
Hoved
liggerpaa
paa Halfen.
f hilft

Paa hver Ende afdenneBilledraekke staaer endnu,

tib),

noget lavere, Moses medbeggeLovtablerne paaden öflige, Jo

men

""" hannisDaab paa den bestige Ende.

" fes Tavler er afbildet Syndefaldet

Paa Bagfiden af Mo
og Uddrivelen af Para

dis, paa den andens Bagside Pave Lucius og Kirkens

ber f.

Vaaben.

-

Vi gaae nu over til Figurene paa den nordre Side,
den

fom synes at vaere gjorte af en anden Meter, og give liger
Jedes en kort Indholds Fortegnelle af de enkelte Fremstil:
linger, uden at anfore de 4 Skriftsteder af det gamle Tes

1S"

e" stament, som har Hensyn hertil.

-

-

Disfe Tavler begynde fra den veftlige Side.

1ste Table, Christi Fodseli Stalden; Maria , liggende paa
-

fit Leie, dier Barnet og Joseph vander Studen.

thf

| 2den – Magierne eller de Vie fra Osterlandet komme,

kni.

ledfagede afen Stjerne, for at tilbede Christus,

digt

En af Kongerne (skal formodentlig betyde en
Jesuit) har nedlagt Kronen og kysler Barnets

omfi
nett
m

Haand.

3die - Mariae Renfelse, paa et Bord et Par Duer i
en Kurv; paa Alteret er lagt en aaben Bog
med. de Ord: suscepimus.

--

4.de – Barnemordet i Bethlehem; Herodes fidder og

son
th
oy

-

-

udstaeder Befaling til Drabet; man feer en
Moder gribe et draget Svaerd, fom truer hen
des Barn med Doden.

g
r

5te

– Christus fidder tibords med. 2de Andre, paa
Bordet ligge et Brod og tvende Fisk; Maria
(5)

-
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Magdalene fidder under Bordet og aftorrer
Christi Fodder med fine Hovedhaar.
6te Table, Lazari Gjenopvaekkelse; Christus, som fremferer
folgende Ord: "Lazarus, gak frem!” og Laza
rus staaer opreist i Graven.
– Christus holder fit Indtog i Jerusalem ridende
paa en AEselinde; Klaeder froes paa Veien
for ham,
-

7de
-

8de

–

Christus skupper KraemmerneudlafTemplet, fom
ved at gaae bort traekke deres Faar med dem.

9de

–

Christus fidder tibords med 4 Andre; Johan
nes laener fit Hoved kjælent til. Christi Bryst,
og Christus raekker en Fattig, fom ligger paa

Knaerne for ham, et Stykke Brod.
10de

–

11te

Lygte paa Armen, et Bre af.
f
– Christus tornekrones.
– Christus med Korset paa Skuldrene traekkes

Judas kysler Christus. Han gribes af Sol
dater med Hjelm og Harnik paa. Peter track

ker blank og hugger Malchus, som holder en

12te

bortiStrikker ogfaaer Naevedrag afSoldaterne.
13de

--

14.de

–

15de

–

16de

–

17de

–

-

Christus haengerpaa Korset; hans Moder vrider
Haenderne; Johannes har en Bog i Haanden.
Christus i Graven."
Christi Nedfart til Underverdenen; Christus
fremstilles om Befrier af, nogle Personer fra
Faedrenes Syndepol.
Imedens Vaegteren fover, staaer Christus op. af
Graven og lister fig bort.
Christus tiltaler Maria Magdalena i Skikkelse
afen Bonde med en Spade i Haanden.
-
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18de fiavle, *Che-Ws vlfer den vabntrve ThorbasSaaret i*

og uff-'ne
_

4 ﬁn Side- font ﬁdd'er i bet bøtte Bryﬁ,

MM

-JGngmmmm

20de

»-

'

'

_

m fremføre

www;

~

21de

—

Den hellige Aand farer i Skikkelfe af enDue
iApoﬁlene,
*
`
»
Gbl'iíhrâ krones af Gud Fader , fom holder-.en

lem time
-

paa Bee

Verdenskugle iHaanden.
222Mv -- Dotümedag;
Chriﬁus ﬁdder paa Sennen; fra
den ene Side af hans Hoved udgaaer et Svoerd

melet, [en
med deu

y; Iohae*

, -

-fra den anden en Dliegreen; traver haus Fed
der reife ﬁg to af mm.

_Fra .detteArbeide ned til Gulvef_ er hele Eh'oret- bekloedt
(fif M
` med wand, malet med lamme äarve, fom det øvrige Tree
,jgger pes
vært i Kirkel» paa -hvis vvèrﬂe Ende ﬁndes“ nogle ndjkaarne

Sit-acer. -Uagtet- disfe ved förﬁe Øiefaít fee yderﬁ ﬁmple
' af Sok
»ter W

og eensfdrmige ud: faa blive de dog derved meerfvaerbige,
ac de alle ere fvrftjellíge fra bínanben, unbtagen at de alle

»øllet u

træffe'
:alene
. MEN
yarven

have en Cie-kel i Midten. VØaebferea, eller hvem der ellers
har udikaarec bem, maae have eiet en god Opﬁndelfesgave
da han-vidﬂe at give Meenâfprmigeâigurer faa fvrffjellíge
Nyancer.' Af _famme Meﬁer ere udentvivl de to, af Treee
_udfkaarne„ kunﬁige Saum, fom ﬁaae ved Indgangeu paa '

begge âiveraf Choret. Slagter' ﬁger, at en blind>Mand
har udfkaaret dem.

„ `

—

zriﬁlﬁ*

Paa Gitt-[vet og Panelet ere anbragte Soeder for Kan
niferne, dannede (om geweihte, og gjorte af Egetreee. Det

r f"

eneﬁe mærfvaerbíge ved disfe ere, at de paa Enden af Lee

rp flA

nene udikaarne Figur-er alle ere af forfkjellig Form.
Vi komme nu til Altertavlen i famme Chor
et af de koftbarefte qmm iBilledhuggerkun

Edit

ften, Danmark eier. Deus fuldﬁcendige Befkrivelfe
en fuldﬁcendig Udvikling af dens Kunﬁ Mine føre os for
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_

-

-

vidt; vi maae derfor noies med en summarisk Indholds
Fortegnele. Desuden kanjoKunstvaerker ene nydes af Biet.
-

Det egentlige Kunstværk forestiller ifex Tavler Christi
Lideleshistorie. Dertil kommer endnu tre Tavler, fom fore
fille Christi Fodfel, hans Omskjaerelle og de vile Kongers
Besog, fom, skjondt udarbeidedei famme Maneer og i samme
Smag, dog udentvivl ere. af en anden Meter. Alle Figus

rerne ere deels enkelte, deels i Grupper udskaarne i Egetree
og staerkt forgyldede.

I den forste Afdeling forestilles Christi Fodsel. Barnet
ligger paa en Pude i Stalden; foran ham staaer hans Mo

der, bagved hans Fader. En Mengde Hyrder forsamle
fig. Deres Anfigter, alle forskjelige, viel megen Rysgjer
righed.
Paa den anden Tavle forestilles Christi Omskjaerelfe.
Denne Tavle horer ei til de bedste; Personerne, den fore
stiller, have ei noget udmaerket, hvortil Gjenstanden ei heller

giver Anledning; Omskjaerelen felv er upaatvivlig forestillet
forkeert, og – en Mand spiller paa Orgelvaerket, hvis blaas
malede Floidore staae aabne.
J den tredie Tavle laegger man ifer Maerke til Kons

gerne fra Osterlandet og Tjeneren, der baerer hans Slaeb.
Det ere dise tre Tavler, fom udentviol fiden ere lagte til
de fer folgende.

-

Den ferde Table vier Hudstrygelten. Frellerens An
figt vier Rolighed, men er yderst mat. Soldaterne, fom
pidske ham, fee meget veemodige ud og den ene synes neppe
af kunne holde Riet. En af Soldaterne i Forgrunden ven

der medlidenhedsfuld fit Anfigt bort fra Seenen. Foran
Scenen ligger en Person, hvis Legeme af Kappen kuns er
halv bedaekket. J det den feer fig om efter Scenen, vier

den det liggyldigte, foragteligste Blik. Den kan neppe
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foreﬂille nogen anben end den ene Forbryder, fom bleo fors

fceﬁet med Chciﬁus.
Tornekroningen paa femte Tavle (den ﬁdﬁe paa heike
Haand i ben mellemfte Rad). Frelferen taaler Mishand
lingen med rolig Standhaftighed. Intec kan mere leoenbe
udtrykke fkadefro Froekhed. end de to Soldaters Miner. fom
her ere Chriﬁi Bodler. Den ene, ifær fynes rer con amore
at forrette ﬁn Tjeneﬁe. Figurerne i äorgrnnben, meefl ro
merﬂ'e Krigsknegm røbe alle mere eller-tminbre Medlidenhed.

Ifoer oifet bet ﬁg hos en ung Soldat. hv'isene Haand
boller paa Sven-det. imedens han med'den anden ﬂotter
ﬁg paa ﬁn Landfe; J'Qooebet fynker ned. Af de fem bagefte
Figurer have de fire, ubentoiol jobiffe ﬂlrcefierj be meefi lige:
golbige anﬁgter, den_ femte berimob, fom feer ﬁg om, i

bet han gager inb i Deren. vifer den 'inderligﬁe lloillie og

,Aflkye-

' of

.

'

Sjette Table. Ehriﬁus bringes fra Domhufet. Blodet
drypper over hans Anﬁgt og Legeme.

To Soldaterz fom

føre *ham ub, holde hans Kappe. fom hænger lesligen over
den ene Skulder. Soldaten., fom gaaer foran Chriftus. fn:
nes 'med en foobﬂ', onbífabêfulb Mine at foorge ham om
noget, ben bag ved at oeere rørt. Alle Krigsknegters An
ﬁgter i fäorgrunben udtrykke den inderljgﬁe Medynk. nogles
endog for ftoerlt; Af de to, fom ftaae foran iramoen, ven
bet` ben ene, ligefom gofen'be oner ênnet, ﬁt Anﬁgt bort.
En anden nebenfor Truppen. den famme unge Soldat. fom
forefommer `paa ben femte Table, feel: ganffe forgrcebt ub.
En gammel hoerdet Kriger vender med den ene .fpaanb en

lille Drengs. **udentvivl hans Sens --- Hoved fra Sce
nen. De (er sllerfoner paa Galleriet og be to lige ooerfor

Domhnfet vife ligegtjlbigel eller fpodike Miner.

Syvende Table. ISlefuö (egner neb under Korfet. Den
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ene romerfke Soldatt paa hoire Side7 holdereFoden for at

Chriﬁns ei fkal falde om, ben foran Korfet truer at ville
ﬂaae ham med Haandem den paa venﬁte Side har en
"Prygl i ben oploftebe .Soil-e- hvormed han truer at ftobe
Chrifius [ige i Ipooebet. .Ondfkab er Udtrykket ialle tre
Anﬁgter. Bagved dem foger En at løfte Korfet op, ubem
toiol Simon af Cytene. “I Forgrnnden fees et Ftuentimx
mer meb et yEbertlaebe i Haanden i enI meget udtryksfuld
Stilling; Knoeerne ere bøiebe, be palle, hele Legemet baler,
htm er næroeb at befbime.
Ottende Tavle. Chriﬂus paa Kotfet. En romerik

Soldat til Heil aabner- med en Landfe hans Side.

Ved

Foden af Korfet ligget et Ftnentimmer, fom firaelfer, lige
(om af Fortvivlelfe, Wendel-nei Veit-et. Af de ﬁre andre

_qpinbelige FiguteriFotgrunden ere be to, hvis Anﬁgtet man
feet', nok Maria og Johannes.

'

*

Niende Taole. Cheiﬁus er taget neb af Korfet; man
er i Feet-d med at laegge ham i Liigklaedet. xEt Fruentimmer
i Sorgeﬂmy Maria- fom udttykker dyb Sotg„ holder Chrijli
ene Igaanb, men benber anﬁgtet'bort. Johannes holdex
hende.

.

'

-

-“

Disfe niTavler nbgiore bet egentlige Kunﬁvaetk. Hoem
' der er Meﬁer af famme, er ei beljenbt, men rimeligviis er

[hansforﬁe
Navnog malt
be tre Bogﬁaver
hvilke
-det
ﬁdﬁe iliaaemalebe,
hoert S.paaA.enlR.,Blokaf for
ﬁg
felo, paa- ben íaole, hvot Omfkjeerelfen foreftilleå, bet mid
tetﬁe derimod paa Bl'okken med Figuret paa, foran Omjkjee
reifen. Efter- disfe Bogﬁader atbomme kan Tablens Aldet
ei gaae ud over Reformationen; men `mnligen ere disfe tre

Sabler, ber fom fagt,- ere af etr- anben âDeeﬂer, end de ov
rige fer, fee-ft fenete fomne til. I
'
*
Altettavlen hat for flaaet i Frederiksborgs Slotskirke

* 'e
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og efter Rygtet [kal Cheiﬁian lvl.. have l'ijenletr den tilDom

Litke-1*).

,

'

e

C' Denne Altertaole er lukket bed Floidoke) af hvilke en:
hver beﬁaaer af fer hele Ggeplanfer, fom paa begge Sider
ligeledes indeholde Basreliefs af Chriﬁi J'piftorie, men fom

4ei taale ben ringefie Sammenligning med de forrige. De
fer fåoreﬂillinger'oaa ben aabnebe hoire Dor) ere:

1) MatioeBebudelfe.
2) *Marne Hilfen paa' Elifabeth._ -'
3) Chrifli Paagtib'elfe.

4) Chriﬁus bringes for Pilatus.
5) Pilatus river ﬁne Kloeder i Stykker.

6) Pilatus vafler ﬁne Hoender.»
sDaa ben venlire aabnebe Dor:
7) Barnemordet i» Bethlehem.
8) Marias Fliegt.

a_
f *

*) Ieg eier et-Manufcript) fom indeholder en fulbftænbig Forteg
nelfe paa alle private Begravelfer i Domkir'sen. Det er ﬁre

vet i Aacene 1681 eller 1682 og bet albfte, jeg i denne Hen
feende kjender. Forfatteren har jeg ei funnet udﬁnde. Deri
beﬁrives faavel bet4 gamle Hoichor) fom :bet ydre Chor) men
bet taler flet ikke om noget Alter i Choret. Derimod omtales
flere Gange Alteret i den ftore Gang lige foran bet ydre Chor.

Samme Altec maae have ftaaet, deels paa det Sted) boot nn
mappen er til (Svaret, deels foran famme.' Til Beviis herpaa
tiener ogfaa folgende. spaa ben 'fonbre Sid-e af Alteret
laae_ paa famme .Tid en Steen over en Preeﬁ ved Domkicken
Mag. Spaulini, fom bobe 1572; paa ben norbre Side
af famme en Pree| og Sacriﬁan ved Kitten 2c.- Daniel
Knopf Eyriftophecfen) bob 1628,` og lige foran Alteret
Måg. Enevold Randulf) Prooft og Domhecce ved-Kicken.
Denne Sidﬁe ligger i een "Reekke med Hemmingfens Steen.

Deraf kan man altfaa'beftemt ﬂutte ﬁg til, boot bet gamle
Altec hat ftaaet.
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9) Christi Nedfart.
10) Christi Opstandele.
11) Christus lagges i Graven.
12) Christi Himmelfart.
Man feer let, at Tavlerne ei ere i chronologisk Orden,
som erfolgende: No.1, 2, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 11, 9, 10, 12.
Da disse. Forestillinger ere et enere Tillaeg til, den egentlige
Altertavle, faa ere de faaledes anbragte paa Dorene, at de
vare til famme.

Paa Dorenes udvortes Side ere ligeledes i Egetraee
udskaarne Basreliefs, som vi, skjondt de ei heller ere affor
Vaerd, dog for Fuldstaendighedens Skyld her ville anfore.
Paa den ventre Dor er afbildet:
-

1) Syndernes Frikjendelfe.

2) Den kongelige Mands Komme til Jesum.
3)

Den Blindes Helbredelte.

3) Apostlernes

Kald.

5) De fem kloge og de fem daarlige Jomfrier.
Paa den hoire. Dor.

1) Jesus taler til Folket.
2) Skattens Mynt.

3) Hovedsmandens Samtale med Jesu.
4) Jesus's Indtog i Jerusalem.
5) Templets Renfelfe.
Over disse ere igjen to feenmalede Floidore, for at
confervere Altertavlen.

B e grav elf e r n e. -

V

gaae nu over til de Dode, og betragte de kunstige, her:
lige og pragtfulde Svob, fom igjennem Aarhundreder inde:

'
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ﬂutte de menneﬂelige Aanders- forloengeﬁden til Stov for
vanblebe, jokdiike Boliger- og tor ved de ﬂeﬁe glaeoe os ved

den Qoerbevííâníng, at deres nnvcerende êvob, faa pragt:
fuldt det end maa være, ei vil beRjaemme det for vort Die
[kjulte Indholdy endjkjondt der med (amme vel ogfaa er
[kjult mungenmenneﬂelig Svaghed.
Ovenfor omtalte vi, at Kong Harald Blaatand

havde anlagt den førfte Kirke (Roeskildg vi have fremdeles
ﬁden feet, at, da den af barn ovboggebe Kirke af Trcee kun
var at anfee fom en Cathechismus for den chriﬁelige Reli

gíon, 100 Aal* fenere en [evende Laerebog blev ovbogget, til
?El-e for famme, af Steen, nemlig vor nuværenbe Domkirke.
Dette nye Tempel-- fra Ibvíâ Judt-e den endnn unge*/
Leere [kulde forkyndes- _blev fort! fcerdigt under detsStifters,

`

Biﬂop Wilhelms , Eftermand- Svend Nordbagge- fom

forft fuldkommen opbyggede Choker.

*

-

Ingen Kronnike- ingen Annaler ﬁge 'osF paa bvílfet
Sted i Roeskilde den førfte Seed af den chriﬁlige Religion
blev ubfirøet; man vil derfor heller ikke fortænfe os i, at
vi yttre den Hypothefe- at den nuværenbe Kirke er bygget
udenom og over den gamle, og at Gudscjeneﬁen har været
holdt i benne, indtil den noe, hvis Opbyggelfe varede heni
mod 40 Amy var foerdig.- Den gamle blev derfor ogfaa
formodentlig nedbrudt forend den noe blev ínboíet; ' chi im
gen Legende omtaler, at de heuige Engle have ﬂoebt den

fm et Sted til et andet for de hedenfke sIåenoel', fom Ka- *
peüec i Kirken til St. Loretto for Tyrkerne.
I denne gamle Kirke ere derfor formobentlíg ogfaa,
faavel Stifteren af den førfte Kit-key Harald Blaatand
(om hans Sons) Svend Tvefkjaegs- Datterion- Svend
Eftrithfen og Bifkop sBilbelm, Opbyggerne af den
nuværenoe Rirfe, begravne.

.

v

'
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Denne çmening barer ogfaa nogen Sandfynlighed beb
et Par Yegenber, fom meddeles os af en nceﬁen famtibig
prifiorieftrioer, Saxo (ärammaticnå, fom, omendﬁ'jsndt han
ei er ganﬁe fri for ﬁn Tids Doertro, bog fom Samtidig
fortjener Tiltro naar det angaaer en virkelig Tildragelfe.
Bii'kop Nordbagge lob nemlig, fom ooenmelbt, bet beb Bi
ffop Vilhelms Dod endnu ufuldendte Chor- tilligemed Gal
leriec om famme, fulbfomment opbbgge i Aaret 1080, men
da benneâ, i Gulvet i Choret begrabne, Liig bar i Veien

for Grundlaget af be Piller , fom fkulde bære Galleriet, lob
ban Liigkiﬁen anvife et anbet Seed. Men bette tog bet
gamle Brufehovedf endog i ﬁn Grad, ilde op, og lob Gbnr:
begnen, fom, Ratten førenb ben Dag , paa bbilEen Choret

fkulde inbbieâ, fbb beb ben nbe Mum; beb en Praeﬁ befale,
at ﬁge til Svend: ”ban ffulbe kuns lade ﬁg nøie med den
ære at babe fulbenbt Chorets Dobbggelfe, hvilken egentlig
tilkom ham felb, men ban bebbbebe berbeb iffe, at ﬁille
hans Liig fra Kong Svends Begravelfe; og, hvis han ei
var en faa fcerdeles from Mandl faa bilbe bette ei bære
gaaet uíieaﬁet ben, bog ftulbe hans Forvovenhed ﬁraffes

paa hans erbeibe, ban bilbe nedrive det fra Griinden af,
og forbøb berefter Enhvec nogenﬁnde at opbbgge bet igjen

eller at røre beb hans Grab!"

'

~

Ved denne Befaling ﬂog Skikkelfen paa 9)?uren, faa
ben ﬁyrtede fammen bber ben ﬁak'kels Degn. Lai-men beef:
febe be anbre, fom fob i `Siirfen, be betragtebe meb Forum
bring, bbab ber bar ffeet, men meb endnu ﬁorre Foybau
felfe faae 'de Degnen ubeikadiget krybe frem under Ruinerne
af den fammenﬁyrcede Mum. Da -denne fortalte Bifkop
pen, bbab ber bar forefalbet og> mebbeelte ham den erbblbte

êöefaling, foare'be denne fmilenbe: ”bet er intet Under at

Bifkoy Vilhelm endnu efter ﬁn -Dod er faa beftig, ba ban

774
?lebende Live var faa fer-eng en Mende men vi ville iffe
deﬁomindre vedbllve' med Opbyggelfen" - og Bygningen

bled dirkelig' fuldendt.

'

*

Bifkop-Vilhelms Aand [kaänede del den fromme Vie'
Ron Svend for .ﬁn *Trudfek Men da Blfkop Adzer 78
Aar" fenere [knlde begraves? og Pladfen var for fnever, gab
nede'man igjen Wilhelms-Grab og ikjod'hans Been hen i
*en møg. Man fandt' hans Kleeder nfortcereder og faavel

disfe (om Nelken. af hans';Lüg udbredte en faq behagelig
'Lugt ogParfrimered'e“ *Gjernjngsmcendenes Hiknder faalede's,
at de'- i*-ﬂere' Dag'e “ei medßial' Mage* kunde* aftvaette Bugten.

-Imidlertid bekom denne 'Gjerning de Mandl ilbe, fom haode _
'ført -oed denne hellige Potpourrlkrukke! og feltet- denten
Sirog, tl)i de dode alle-tre en meer eller mindre haﬁig Dvd,
og :overbeviﬁe faaledes (nart alle Retcroende om- at Bifkop

Wilhelm var efter ﬁn Dvd en [igefaa lot-lg Mundx fom ime
dens han levede- og'at-hans Trudfel nu virkelig gif i Op
fyldelfe. Den ene dove. af den hellige. Ild ikmæfen, tre
Dage' efter' Gjerningenh ä'juﬁ i en Forfamllng med Bijkop_
Abfolon- den anden fpyttede ﬁn Level* ud i Stykker endnu i
lebende Live og maatte 'for 'ﬁn udaad bode 'med Livet tre i
Maaneder'derefter; og d'en trebie, Kirkens Provﬁ- greb i'
ﬁn Angﬁ til den enejte Median, der .endnu kunde forlænge

hans flere Liv- han ﬁlftede af egne Midler Ma r-iekloe
fteret i Roeskilde.
.
'
, `
Efterat have .meddeelt disfe Legenderr .fom fkildre den
Tids Tcenkemaadex gaae vi til den nærmeí'te Qäebrabelf'e, *
Dronning Margrethas Monument; det ligaer lige
bagved Alteret. Ifolge den latinike Infcriptionr fom [ober '
.rundt omkring den overﬁe Kant af Smonumentet, [od Erik

af Pommern relfehende famme, Hun dode 1412, og bleo

78 fra Göorøe, hvor hun forfl varI bleven bifat, bragt bertil.
Monumentet blev faerdigt 10 Aal* efter hendes Dvd.
Monumentet var i forrige Tider prydet med en Mcengde
Figurer af Alabaﬁ; men da disfe deels vare frarevne', deels
beftabigeoe, faa tog man Reﬁen bort. Oele monumentet
er omgivet med et Ierngittetvaerk for at bevare famme for
ydermere Befkadigelfe. Oden paa Monumentet ligger ben:
. des Billede udarbeidet i Qllabaﬂ, desvaerre noget befl'abiget,
men fkal med det fäørfle, tilligemed de beﬂadigede Snﬁgnier,

iﬁandﬁettes af en dekjendt Billedhugger.' Hun bærer en
Krone paa J'Qovebet, llgeledes .af Alabaﬁ; men vet? danike
Vaabenh fom for laae ved Siden af hendes Billede- er borte.
Efter hendes Marmotbillede var Margretha ikk'un lille af
Perfon; men mandig Kraftx Aandsnoervceeelfe og en bis
Aandsoverlegenhed over. ﬁne Samtidige- gjorde hende til

den flere Dronning hun var. Hendes Giravífríft, øverft
omfring hendes Monument ﬁger, at hun dode e412 den
*28de Qttober, og blev Aaret herefter bragt til Roeskilde og
-bifat paa bette Göteb, og at hendes Eftermaud hat ladet
.reife bette SRonnment, forbi hele Efterﬂcegten ei tilbørligen
*kan hoedre hendes Minde. Det blev forﬁ feel-dig iAaret
.1423.
I den før-[te Pille - eller rettere bed Siden af fam
-me - paa oenﬁre .Haand- naar man træver ind i Choeety

ligge Kirkens fortie Dvboggerå, Kong Harald Blau
*tands- Been.

Paa hvad cåio hans Legeme maa være ind

fat ber, ladet* ﬁg ei udfotjke; thi faavel det latinfke Epica
phium paa çlðergament, fom fynfcrivtionen, ere af meget ﬁl
digere Dorinvelfe, og ere, ligefont de folgende , forntobentlig
forfattede ded Biikop Lage Urnes Omhue; men de feile

vjﬁnok meget i at nbgive ham for denne Kirkes Stifter.
Kongen ﬁaaer i fuld Poﬁtur afbildet paa Pillen. Han bre:
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.`
rer en Krone paa Hovedet; hans .Haar og Skjeeg ere [hfe
brune, êfjøerfet, fom hcenger oder Skuldrene- brandgunlt;
hans Kjortel kaﬁaniebruunx Beltet himmelblaat og Strom
nerne brunrode. - Redenfor i famme Pille er et Skab
hvori den grove Vadmels Kjortel og den Slibeﬁeen- Kong
Albrecht fendte Dronning smargretb'a, bleve fordaredej ind

til de Svenike- under det-es Indfald under'Frederik IH.,
toge dem bort. Nu gjemmeâ begge Dele i Stockholm?
Domkirkes Sacriftie.
l;
,
I den folgende Pille hviler en Dronnings êöeen, ved
Navn Margretha. Hendes Billede ﬁaaer llgeledes af
malet paa Pillen. Det er noget utydeligt og man feer blot,
at hendes cheder have havt adfkillige brogede Faroe» meefi
lpfe, mørferøbe og blaae. Infcriptionen kalder hende paa
Latin Margretha- Danmark-'s fsbronning, font og kaldes

Eﬁrith. Deraf have NogleI billet flntte, at bet maatte være
Knnd den Stores Seiler og Svend Eﬁrithfens 'Modem
faa meget beämere, ba hun ville ﬁg faerdeles gavmild mod
denne Kit-ke. Men det er efter al Slimeligbeb, af de fem
Dronninger med Navn Margrethg font Danmark har habt

Svend Eftrithfens yngﬁe Stone?y Kong Nielfes Ebronning,

en fvenik sllrinbfeâfe, fom ei 'vifte mindre _Gavmildhed mod
linien, end Eﬁrithx (om desuden bel var en Konges So
ﬁer og en Konges Modem men dog aldrig felv Dronnlng.
ngaa udgiver den nedenfor paa Pergament fkrevne Grav

[krift hende udtrylkeligen for en fvenik Kongedatter- nemlig
Kong Inges. Hendes Been ligge i et ﬁirfantet Rum af
:10,1r T. Dybde- 20 T. .Heide og 17 T. Bredde. De fkulle
næften vcere der allefammen og ligge i en vis Orden.
Et lige faa [nevert Gjemme i ben fønbre Pille- lige
over for'benne, indeholder de jordffke Levninger af Svend

Eftrithf en, font bøbe 1074. Hans Infcription kalder
,K

I
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ham for Svend den Store) Konge i Danmark) England
og Norge) men tager deri faare Feilog forvexler bam, lige:
font ben nebenfor ftaaenbe (örabffrift, med Svend Tvefkjceg
et Beviis paa, at begge Delene ere fra langt ﬁldigere Ti
der. .Han er ligeledes afmalet paa Smuren, meb Scepteret
i Haanden. Af hans Been mangle nogle. Hans Gjemme
ligner Dronningens.
'
*
I den fjer-be sDille, lige ober for .Harald Blaatandy
fandt endelig Stifterens) Bifkop Wilhelms) Been .Holle- 7
efterat be flere Gange bare omﬂbttebe i Kir-ken.. Han er
afbilbet i fulb ëöifpeornat paa Pillen. Infcriptionen falber
ham ﬁmpelhen Biﬁiop Wilhelmf og Gravfkriften opregner en

Dee( af* hans Bedrifter. _Ved Fodenden af hans Gjemmee
ﬁed er et Hu! igjennem Muren _ og Kiﬁen felb, font enten
ben åöiffop, fom bar ffaffet Vilhelm bette `fpbilej'teb, meb
_ Flid har ladet ﬁaae aabent, eller ogfaa anbaegtige Katholi
ker babe gjort, for meb egne Øine at nyde 'Beﬁuelfen af
faa bellig en Mands joediike Levninger; thi `'bullet barak
lerebe bærer ber for, i bet ringefte, to Aarhundreder ﬁden.
I de katholfke Tider bare nemlig baabe benne og Harald,
Blaatands Pille udenfor Hoichoret) i bet bbre Chor.

De hiﬁorifke og chronologifke Feil i Infcriptionerne til:
fjenbegibe tydeligen at disfe ere forfaerdigede langt efter Per
fonernes Dvd af en i »Dijiorien trbebanbret Mand. Man
formoder at Biikop_ Lage urne har ladet bem forfærbige.

Deres Billeder med de brogede Dragter funne heller_ itfe
anfees for autbentiffe, ba man i Dragten end mere kunde
tage feil; bog ere be gamle not til atibaere prebaringen
bcerb. I denne U(aenjigt ere be berfor, ba Farverne bare
ganjfe afblegebe, paanb opfriftebe.

Imidlertid have ﬁre herlige Sarkophager ei Funnet lnnb:
e

\

I
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gaae vor Opmaerksomhed; nemlig Kong Christian V. og
-

Frederik IVdes tilligemedderes Gemalinders.
Bagerst i dette, fra alle Sider aabne, Kapel staaer
Kong Christian den Vites Kiste afhvidtitalienisk Mar
mor. Den staaer paa en Fod affire i famme Marmorart
udhugne Lover. Ovenpaa Kisten fees Kongens meget vel
trufne Portrait, udarbeidet i en Marmorplade, fom holdes
af Retfeerdighedens og Overflodighedens Symboler. Paa

hver Side af Kisten ere to afde vigtigste Krigsbedrifter und
der denne Konge udarbeidede en Basrelief, hvoraf de to paa
den venstre Side kulle forestille Hamborgs Beleiring Og

Wismars Erobring, de to paa den hoire Side Slaget iKjo
gebugt 1677 og Soestaget ved Marstrand.
Paa ventre Side af Kongen staaer hans Dronning,
Charlotte Amalias, Mausoleum, ganske ifamme Smag
og af jamme Marmor, fom det forrige. Hendes Portrait
oven paa Kisten holdes af Forfigtighedens 0g Velgiorenher
dens Sindbilder. Paa hver Side afKisten findesligeledes

to findbilledlige Forestillinger, paa den hoire Frugtbarhed og
Medlidenhed,

paa

den venstre Gavmildhed og Hengivenhed

-

i Guds Villie.

Paa Hovedenden af begge Kister faaer det danke
Vaaben, ved Fodenden en Marmorplade med Inscriptionen.
Desuden ere Monumenterne prydede med flere Figurer, ifer
Englehoveder, men om et Dodningehoved med. Kronen paa

kan vinde Smagens Bifald, derom kunde da nok være not
gen Tvivl, skjondt dette Symbol paa dodelig Storhed og
faa findes ved andre Kunstvaerker.

Neden for dise Monumenter findes to lignende over
Kong Frederik IV. og Dronning Louife. Dise Mo

numenter, afhvidt italienisk Marmor, staae paa et fort po
(6)
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leret Marmorpostament, hvorpaa der er et mindre afrodt
Marmor. Kong Frederiks Portrait oven paa Monumentet
holdes afFama. Paahver Side er igjen, ligesom paade for
rige, to historike Stykker en Basrelief. De paa den ven

stre Side forestille Victoria med en Seiervinding til Lands
Og

til Vands, og Vornedrettighedens Ophavelse; af de to

paa hoire Side, den ene Landmilitfens Oprettelfe, den anden

- Landsfaderens Omorg for fine Undersaatter ved Landsbyer
stolernes Oprettele. Paa Fodenden af begge Monumenterne
findes Inscriptionerne, og paa Hovedenden en Sorgeqvinde
med et braendende Hjerte i Haanden. Ovenpaa hvert Mor

nument ligger et Crusifix afhvidt, paa et Kors affort,Marc
mor, Paa Randen af Kisten fidde nogle sorgende Engle,
som ere overmaade udtryksfulde. Paa den forte Marmorfod

staae, ligeover for de symboliske Basreliefer, et Par Figurer
affamme Betydning.

Dette har begge Monumenterne til:

felleds, blot de symboliske Forestillinger paa DronningLoui
fes Monument ere, fom naturligt, forskjellige fra Kongens.

De forestille, paa den hoire Side, Gabmildhed og AEdel
modighed tillige med flere Dyder, paaden ventre, Gudfryge
tighed og Verdens Foragt. Dise to Monumenter har Chris
stian VI. ladet fette; General Bygmester Laurids Thura
har gjort Tegningen og anordnet det Hele, og Billedhugger

Diedrik Gerken er deres Mester. Skjondt dise Mo:

numenter robe stor Efterlignele af de andre to, de staae
fammen med, fau ere de dog udarbeidede med langt forre
Kunst og i en langt edlere Smag. Denne Begravelses

Kapel skilles fra Choret og Sacrifiet ved et Gittervaerk af
forte Partisanfaenger af Jern, hvorpaa der findes en Dusk,

paa denne en Krone og paa Kronen en Spids af Mes
fing. Nu ere disse Staenger tilligemed Ornamenterne an
frogne med Oliefarve som blankt Jern. Imdlertid har

, g.,

I

*

er

itte, fom man har antaget, VEfyríﬁícm V. ubføgt |bette gamle

Chor til Hvileﬁed for ﬁg fell), men derjmod for ﬁn Bedﬁez
fader Chriﬁian IV. og ﬁn Fader Frederik III. Til'Chriﬁjan
Vteâ Monument havde Thura allerebe forfærbíget Modeller
fom ogfaa blev approbert, og til Frederik llldies Monument

har han givet Tegningen.

Modellet ﬁndes nu formddentlfg

paa Kunﬁacademiet.. Men “Ur-olighederne under Chriﬁian V.
hindrede ham í at udfsre ﬁt Forehavendw og hans Son

Frederik hdldt det for en ﬁorre sIlligt at førge for` ﬁne hoie
Foraeldres Erindring end for ﬁn Bedﬁefaders og Oldefaders;

ligefaa taenkte hans Son'Chriﬁian VI.

Derfor flager end

nu Chriﬁian IV., hvem dog Danmark' anfee'r for ﬁn ﬁdrﬁe
-Konge7 og Frederik III. den forﬁe-Erhverver afÅ den uindc'
fkrcenkede Souverainitey under hvem Folket gjorde Ende paa
det frygtelige leeläwefpotíe, uden offentlige Minder om
deres Bedrifter.
,
'
.
' .
Under bette Kapel ere Jbbaelbíager, hvorhen vi nu ven

de os. Strax bed Indtroedelfen møbel' vort Die et Wen
de Son. fer ﬁnaae Liigkiﬁer, fomalle indeholde Pant paa
vor Konges og Dronm'ngs cherlighed."'To Prindfer og ﬁre
Prindfesfer- Landets Jbaab, deres atlerhoieﬁe For-neldres

Treﬁ- fandt her et Tilflugtsﬁed for de Sorger og Vekym
ringer, fom derte jordiike Liv end ikke fritager Iordens Be

herfkere for. „Affen af fex Smaa'e- fom ligge ien Linie
bed Siden af :hinandem maatte gjøre Indtryk paa hverc

folende `bjerre, gelé end ikke Landets Rouge var der-es Fax
ber, og Landets Dronning deres Moder. Alles Been bølle
i fmaae Traeekiﬁer odertrnkl-'en med fort »Fleiß fom -er befac
med (Sum: og Solvgalloner og Fryndfer. De ere ligefaa
fmukke fom ﬁmple. En Selvplade paa enhver Kiﬁe forkynder
hvad den indebolder og tillige enhvers Fodfelsdag og Dodsdag. .
, (6*)

84
Den anne, Prinds Chriftian- men foot mme
September 1791, men allerebe Dagen efter Fodfelen fritog
Sklebnen banvfor, fra ﬁt fertenbe til fit tre og tydende `

Qlar, at bele ﬁn Faders Sorg i Landets Sorgeperiode.
Den anben, Prindfesfe Marie Qonife, fodtes

den 19be November 1792, og bobe ben 12te Oetbr. 1793.
"Den, trebie, Prindfesfe Sonife, blev fobt den:
21be Augnﬁ 1795, og bobe ben 7be December famme Aar.

Den fjerbe, Prinds Chriftian- er fobt 1797 ben .
:lﬁe September , og bobe ﬁre Dage derefter.
Qenfemte, Prindfesfe Louife änliane, var fobt
ben 12te Februar 1802, og bobe ben 23be famme Maaned.
Den fjette, Prindfesfe Frederika Maria- for

tidlig fobt ben Bbie Juni 1805, bobe ben 14be Juli fam
me Aar.
~
>
I famme Linie med disfe Smaae ligger sIlrinbfeelfe
Charlotte Amalia- en Datter af Frederik IV., fobt
1706, og bob 1782. .Sun 'er beijendt for ﬁn SBelgioren:
beb, og man har hende at falle for en Stif telf e til

'Opdragelfen'af traengende slligeborn af_alle
Stoender i Kjobenhavn. *Hendes Kiﬁe er af Traeex
overtrukket med fort äloil, fom er rigt befat meb Gnld- og
Solvgalloner og Fryndfer. Pan Siden ﬁaaer det danfke

Vaaben, broberet af Guld og Solo.

Ligeover for denne çbrinbfeåfe, i ben? anben Meike af
Rifler, ligge tre af hendes Bredre-e nemlig Kong Frederik

/lVbeáf Kronprinds Chriftian- fobt 1697 ben 28,be_ JuniF
og bob *Aaret berefter ben 8de October; Prinds Frede

rik Carl- _fob ben 22be October 1701, bob ben 7be Jenni
1702; og Prinds Georg, fobt ben 6te Januar 1703, bob
ben 4de Marts 1704. De ligge alle tre i Siræfifter, font

blot ere overtrnfne meb fort Flle-il.

^
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n

*Derpaa følger Prindfesfe Louifes K(|e;“ hun var eu Z
Dauer af *Chriﬁian VI., fodt 29 Juni 1724, bøb 21be
December fammeA Aer; den er overtrukket med fort Fleiß
paa Laaget er et (longer 'L med -Krone over af êølb, paa '

hoert Hjorne et. lille Englehoved og Aarstal 1724.
Bed Siden af disfe ﬁaae tre Prindfesfer af_Arveprinds
Frederik- .den ene fodt og dod ben 19be September

1781; ben anden den 17be Februar 1783;*den trebíe, Ju
liane Marie- fodt benr 2den Mai 1784, b'øb ben 28be
October famme Aar.
,
p Den-1e Raekke ﬂutte to Born af Kong Frederik V.,
nemlig ert-PrindsF dodfodt den 19be December. 1751, og
Kronprinds Chriftian, fodc den 7de Juli 1745, dod den '
3bíe Junk 1747.
Den tredie Rad af Kiﬁer i denneHvaelving begynder

Kong Chriﬁian VIteå Dronnings Moder- S ophfe Chri
ftíane, Markgrevinde_ til Brandenburg-Culmbachr fodt
den 24be October 1667, bøb den 23de Auguﬁ 1737. Ved

Siden af hende ﬁaaer -hendes Da'tterr der dode [om Enke-_
fyrﬁjnde af 'Oﬁfriesland 1764 her i Kjobenhavn.

'

Herpaa folge ﬁre af Chriﬁian Vteå Bom- nemlig:

a) Prinds--Chcirtianr fm 'den 25deMarts16757 (om
dode i ulmbaa ﬁn Reife til Italien den 527beI Juni
1695, blev det-fra ført hertil og bifat den 11te Sep

tember (amme Aar.

"12) Minds V-Zlhel m, fodt den 21de Februar 1680, dod'
* den 24be Februar 17057
Z) Prinds Car-h fodt den _26de October 1680, dod
den 8de Juli 1729.
4) Prindfesfe Sophie J'peb evigf fodt den 28deAuguﬂ ,
\

1677- doo den 13de Mares 1755. Minds Chriﬁians
I
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Kiste er af Tln og ganske let, de andre afTree over
trukket med fort Floil.

-

Vigaae til. Christian IVdes Kapel, faaledes kalt
det, fordi denne Konge har ladet bygge famme, det forste
ved hele Kirken , paa dens nordre Side. Det har tre Kjel

dere eller Hvælvinger, hvis Indhold fra Kunstfiden vel ei
har for Vaerd, men fom gemmer Asken af vore forste

Konger, som gemmer de forste Skatte, og hvori der er
fammendynget en Maengde Solv.

I den nordre Hvalving staaer Danmarksforste souver
raine Konge, Frederik IIIdies, og hans Dronnings, So
phie Amalias, Kister. Begge ere af Kobber og faae
paa fire Messing Lovefodder. De ere prydede med en

Maengde, i Ilden forgyldte, Messing, Figurer, fom endog
fra Kuntens Side ei ere: uden Vaerd. Saaledes er Kon:
gens Portrait paa Hovedenden af hans Kiste overmaar
de vel truffet. Paa begge Kister findes en Plade med et

latinsk Epitaphium.
I den midterste HvalvingfeesStifterens, Christian
-

IVdes, og hans Dronnings, Anna Kathrinas, Ki
fer. Kongens Kiste er af Traee overtrukken med fort Floil,
men dette er naesten ganske bedaekket med tobte og forgyld
te Solvplader. Oven paa Kisten findes to fammenhaen
gende Plader af dette Metal med Inscriptionen. Dernaest

et Kors af Ibenholt med et Crucifix af forgyldt Solv.
Paa hver Side af Crucifixet en Figur af Solv og oven over en Krone af Solv, forgyldt, med andet mere. Paa
hyer af Sderne findes. Danmarks Vaaben, fom holdes af

to Lover, tilligemed en Mengde Engle med Krande i
Haanden. Kanterne ere overtrukne med Solvlister og Hor
ved faavel fom Fodenden ganske bedaekket medFigurer, fom

forestille Armatur, Oven paa Kisten ligger Kongens Kaar
-,
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En Deel af Selber er allerede favne: for mer-e end `_

150 Aar ﬁden.

v

'

*

"

Langt ﬁmplere er Dronning Anna Kathrinas Ki
fie. Den beﬁ'aaer af Sme, fom er overrrukken med fort
Fleil, Pau hvert Jpjørne er et uddrevet. folvforgyldt Eng

[ehoved. og oven paa Kiﬁen en for-gyldt Solvplade. Haand
fangene ere af Jem.
*
Disfe to Konger. Chriﬁian IV. og Frederik III., havde

Chriﬁian V. i Sir-de at' lade opreife Maufdleer.

Thnra

havde. efter Befaling. allerede gjort Tegningerne dertil. og '
disfe
vareUdforelfen.
allerede approberede- men Omﬁcendigheder
hindrede
'
_ forI
I den tredie Kjelder ﬁaae' 13 kongelige Prindfer pg

Prindfesfer. Born af Chriﬁian III., Frederik II., Chriﬁian
IV., Frederik Ill. og Chriﬁiian V. -- Zoran ﬁaaer Minds
Ulrik. en Son af Frederik ll., fom var Bifkop af Sveym

i Meklenborg. 'fsdt 1578, dod 1624; hans Kiﬁe er af

Tin.

'

.

*

Ved Siden af denne Kifle ﬁaaer Chriftlan V., ud
valgt Konge. fom bøbe Aaret forend hans Fader. Chriﬁian
IV., føbt 1603, Mb 1647 í Korbiß ved Dresden. Hans
Kiﬁe er af Tin. men har noeﬁen ganjke været befat med ~
Figur-er af Selb og Solvplader med Epitaphiet og In
fcriptioner paa, hvoraf en ﬁor Deel er bleden borte under ,
de Svenﬁ'es Ophold her i Landet fra 1658-1660.
_
Bed Siden af denne ligger Prindfesfe Chrjftiane

Charlottex en Datter af Chriﬁian V., føbt den 11te Ian.
1679, dvd den 14 Aug. 1689. .Hendes Kiﬁe er af Mesﬁng
med Sold-Mader og Ornamenter af uddrevet Selv forgyldt.
sJJaa Laagec er et ﬁort Cruciﬁr med et Dedningehoved. War
den med Gravfkriften og ﬂere andre Figur-er; alt af Sold.

Bed Hovedenden det dar-[ke Vaaben _med en Krone. ved
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Fodenden en ligedau Krone oder Nabnetrcekket mellem to
oder hinanden lagte Éaurbærfranbfe, paa Siderne Suit-lan
ber, hboraf be ﬁre Him-ner ere fbcert beﬂagne, alt af nb:
brebet Solo; den ﬁaaer paa ﬁre Solv-Lobefsdder.
`
Z' den ﬁetde Kiﬁe- bed Siden af benne, ligger Chri
ﬁian llldies Son Prinds Magnus- fom, iﬁedetfor den
trebie Dee( af den kongelige Andeel af bertngbommene,
hbilken ban efter ben Tids Skik fotbrebe, blev aﬁundet med
andre danfke Beﬁddelfer i Cut-land og Liﬁand af ﬁn Broder
Frederik ben Il., bog kun (om banif Lehnsmand7 under Ti
tel af Bifkop af Øfel og gl'Bicf, bbortil ban fenere enbnu
foiede Cut-land og Rebal. Eftetat han i lang Tid habde
modﬁaaet ﬁne Naboers- Kongerne af Sberrig og Polens
fom ogfaa ben ligefaa fiatåfloge (om grnfomme Ggar, Joan
Waﬁljowih's- Anmodninger og Loftery og bar bleven ﬁnBror
der tro, lob ban ﬁg dog tilﬁdﬁ bed ﬁn Letﬁndighed forlede
til at begive ﬁg under den *Sidﬁes Lehnsherredomme.
1570 kom ban til Moskary bleb pragtigt mobtaget, formælet
med Czarens Couﬁne7 og ubnæbnt til Konge i ?iﬁand Hans
Vankelmodighed tildrog ham ﬁden mange ubehageligheder
og heftige ;Sorfolgelfer, og hans intet mindre end ﬁatskloge

Dpførfel fkillede ham bed hans Broders og Lehnsherres Til
lid og Veni'kab. Bed at kaﬁe ﬁg- fnart i den enes, fnart
.den andens Armer gjorde han ﬁg Czaren til Fiende. At
ban, faalaenge bet enbnu gif bam nogenlunbe gobt, føgte at
tilpenbe et af ﬁn yngre Broderst Hertug Hans den Pilger-es

Born ﬁne Lande, maatte bel fortryde hans Lehnsherreh da
hans Beﬁddelfer bare banffe Zehn - tbi kun Bispedommet
Cnrland habde hans Moder liebt for ham - og bberfen
hans Onkler eller Sbogre i bolfte'en, Sachfen eller Mek
“ `lenborg formaaebe at for-milde den fortornebe Regent. Dog '
derte er endnu hiﬁorifke-Hemmeligheder. Han reﬁderede
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enbnu nogle Aar i Pilten i *Cm-[andy efter at have paadrm

get ﬁg ﬁne mams og Slaegtninges Unaade og Fiendfkabx
_ og dode her 1583. Han hat feld nedﬁ'revet ﬁn Skjoebne
og fata for at for-.ware ﬁn Opforfel (mob ﬁne Onkler. .Hans
Liig blev fen-:re bragt herhid. Storfyrﬁ Ivan Waﬁljowilz
gjorde ﬁg megen Umage for at luffe hans Gemalinde- "om
:(580 havde fodt ham en Datter- til Moskau , men' hun ‘‚
x
[od ﬁg ikk'e forlede til at udfaette ﬁg for hans Grufomhed.
Dettexlykkedes derimod efter hans Dod Boris Gudunow;
han bevaegede hende 1588 til at dende tilbage; hun blev
for Livstid indefpaerret i et Kloﬁer- og hendes otteaarige
Dritter paa aegte aﬁatiik Viis fendt ind i den anden Vere
den( Hans Kiﬁe er af Tin med forgyldte Sirater af famme
Metal.
"
Bag bed disfe Kiffer ﬁaaer endnu flere, deels ved Sie* I
den af hinanden deels ovenpaa, nemlig:
En Prinds, Son af Frederik 11.; tre Prindfer og een
Prindfesfe af Chriﬁian IV.; een Prinds og een Prindfesfe
af Frederik 111.; een Prinds og to Prindfesfer af Chriﬁian
V.-; vi anføre her kern de moerkeiigﬁe.
Frederik lldens Son Prinds Johan fodt 1583 dad s
1602 i Moskau. Den (amme Boris Gudunow- {om havde
ladet Frederik lldens Broders Enke [rette i Kloﬁer og hen
des Datter bræbe, for at ﬁktre ﬁn Stamme en Eìrone, font
han paa en voldfom Maade havde bemcegtiget ﬁg- tilbod
nu fammes Broderfon- Prinds Ioham .ﬁn eneﬁe Dauer
. Xania til ware, for ved en Forbindelfe med Danmark
at vinde ﬁsrre Kraft imod Sverrig. Prindfens Broderf
Chriﬁian IV. git ind i Czarens Idee- og fendte ham med
et Gefandtfkab og en fcerdeles glimrende Hofﬁat til Mos
kau. Den 19aarige Prinds blev modtaget med aﬁatiik
Pragt og overoﬁ med Gaver og Wresbeviisninger. Den
\
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20de September ankom han til Most-aut den 28be fkete
den formelige Forlovelfex og den 28be October kaﬁedes han
af en hidﬁg Feber paa Baaren. Under ﬁt lorte Ophold
havde Prindfen erhvervet ﬁg ualmindelig Kjerlighed og Til
hcengelighed blandt Underfaatterneh og bette har hos udlcem
dere bragt Czaren iMistanke for, af Mistroe/ at have ladet
ham rhdde af Veien. Imidlertid bevife ﬂere Omftaendighe
der og Czarens dybe Sorg under Prindfens Shgdom det
Ugrundede i denne Mistanke. For-ft 1642, altfaa 40 Aal*
fenere, lod hans Broder- Chriﬁian IV., hans Liig afhente
og her betragte vi nu en Fhrftes Kiﬁe- fom for meer end
* l-~:200 Aar ﬁden var beftemt til at blive Keifer over alleRus
fer.

Hans Rille er af Traee- overtrukket med fort Sløil,

videre intet.
`
Af Chrifiian IVbeâ Bern ﬁnde vi her to, fom fore
lomme os maerkvoerdige: den ene et Prinds Ulrich , føbt

-- ben 5te Fehr. 1611.

I Trediveaarskrigen begab han ﬁg

efter en Reife gjennem ﬂere af Europas Lander til Schle
ﬁen, hvor sJbíeeolominí bengang, 1633, førte Overcomman
boen, og her blev han den 9de Aug. f, A. fnigmorderifk

draebt,

.Hans Kifte er af Trae- overtrnkten -med Floil.

Pau Laaget er et Solv-Cruciﬁx paa et for-gyldt Solvkors;
paa Siderne og Enderne forgyldte Solvplader med Baad

net og Gravfkriften og en Maengde forghldte Solo-Sirater
faﬁheeftede med kruushovede Solvfsm- ialt 375.` .Hans
Gravfkrift- fom er af langt ﬁldigere Oprindelfeh _meddeler
ham paa Latin en Roes/ fom man kun kan give en'Prinds,
uden at gjore ﬁg latterlig, idet den ﬁger: "han vifte ﬁg
ﬁrax ved ﬁn Fodfel fom etExempel- paa en boxen Mand
han var aldrig [Or-engx aldrig Yngling- altid Mand. Hans
Alder kom Aarene i Forkjobet. Hans vorige Dyder kjender

Enhver.

E-fterat han havde gjennemreiﬁ Europas ber-em
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teste Lande, Holland, England og Frankrig blev han i fin

Ungdoms Vaar dræbt af Snigmordere i Tydskland."
Et andet af Christian IVdes Born, fom her er bifat,

er maerkverdigt derved at det er fodt, dod og biat paa
Skanderborgflot i Iydland, og at Ligkisten ved Svenskernes
Indfald 1659 er berovet fine Solv: Sirater, og derfor af
Broderen, Kong Frederik III, bragt til Roeskilde, hvori det
nu hviler i en fimpel Kiste overtrukken med Foil uden. In
fcription.
-

-

Af Christian Vtes Born betragte vi kun Prinds Chris
stian Wilhelm for Ligkistens Skyld. Den er nemlig
naefen ganske befat med meget godt udarbeidede, forgyldede

Soloplader og Solofirater, og den enefte Kiste ivortMaus
foleum, fom har en fransk Inscription, ifolge hvilken han er

fodt den 21.de Nov. 1672, og dod den 15de Jan. 1673.
Bag ved denne staaer endnu en Ligkiste med en dodfodt
Prindsesse, fom end mere udmaerker fig ved fin Rigdom,

thi den er ligesom besaaet med Solv, endog Haandgrebene
bestaae af Solvringe.

-

Viforlade nu Hvælvingen og gaae op i Kapellet. I
den forste Kiste, vort. Die her moder, hvile Kong Christian
VIIdes Been. Den er ligefaa fmagfuld fom fimpel. Den
er af Traee og overtrukken med fort Floil. Laaget er besat

med mangfoldige broderede Solostjerner. Paa Fodenden af
Laaget staaer en nedgaaende Sol; paa Fodenden af Kisten
felv Navnet: Christian den Syvende, med forgyldte

Solv Bogstaver, og nedenfor det danske Vaaben af Solv.
Ved Hovedenden findes, paa Laaget et Kors af poleret

Solo, paaKisten: Fsdt d. 29de Januar 1749, dsd d. 23de Marts 1808, og nedenfor, Tidens og Evighedens
Emblemer, det forste af forgyldt, det andet affobt Solv.
Siderne af Kisten ere firede med Agrements og paa Enderne
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af famme asbrudte Palmer og Laurbaergrene oder Kors.
Kisten hviler paa fire bronzerede Sphinxer af Traee. Over
Fodstykket, hvorpaaKisten staaer, er ndbredt et 54Alen langt
og 34 Alen bredt Teppe affort Floil, fom er ganske over

faaet med broderede Guldkroner, i alt131. Det er bekjendt,
at han under Krigen dode i Rendsborg og forst efter at
Freden var fluttet blev bragt til Roeskilde og med for Hoi
tidelighed bifat i dette Kapel.
Ved Siden af Kongens Kiste, naermere ded Muren,
faaer Arveprindfesse Sophie Frederikkes Kiste, hun
var fodt den 24de Aug. 1758, dode d. 29de Nov. 1794.
Kisten er ligeledes af Trae overtrukken med fort Floil, og
-

befat med Guldgalloner og Fryndfer. Paa Laaget er en

Plade affobt Solv med en Inscription af Solvbogstaver,
fom angive hendes Herkomft, Formaeling og Dodsaar, og
tillige at hun war Moder til 7 Born, af hvilke fire endnu
vare i Live. Dise fire, to Prinder og to Prindfesser leve
ogfaa endnu, demgang tildeels fmaa Born, (felv den Geldste
Prinds Christian Frederik var ei mere end 8 Aar) nu lyk
kelige Faedre og Modre. Kisten staaer paa en Forhoining,
hvorover et Taeppe affort Floil med et Kors af Solvunor.
Ved hendes Fodder, naermere til Gitterværket, staaer
hendes Gemal , Arveprinds Frederik fodt den 11te Oct.
1753, dod d. 17de Dec. 1805. Kisten ligner aldeles hans

Gemalindes.
Indtil i Aaret 1825 stode her ogsaa. Christian VI. og

hans Gemalindes og Frederik V. og begge hans Gemalt
inders Kister, men jenere bleve de bragte tildet for dem
indrettede Kapel og nedfatte i de dem bestemte Mausoleer,
hvor vi ville traeffe dem i en ganske anden Skikkelse.
Hele Kapellet filles fra Kirken ved et meget kunstigt

gjort Jerngitter. Efter et Folketagn har Fanden været Me
v.

."
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[ier for dette Kunﬁvoerk- Tom rifinoë er eneﬁe l fit. Slags- og* ifald faa er, har denne Fandens mmm vcerec Caspar
Finke; thi paa den nederﬁe Rand af Flpidnren ﬁaaer: Cas

-

\

par Finke bin ich genannt, diefer Arbeit bin ich bekannt.
Jgan ikal have været Smed i Helﬁngoer.

Iernﬁoengerne

fnoe ﬁg raa en befynderlig Maadexigjennem hinanden og

ende ﬁg i allehaande knnﬁige Snorkler.

Pan flere Sceder

har Meﬁeren anbragt kunﬁige Figur-ew og ﬂere Gange paa
forjkjellige Maader ogfaa Chriﬁian 17desNavneﬁﬁer med Kro
“nen paa, fom paa nogle Steder er forgyldt. Chriﬁian IV.
"kal have have iSinde at lade det Hele forgylde- men fanbt,

at det bilde blive for koﬁbart.

J dette Kapel ﬁndes og et

Malerie af .Hendrich Dithmer- der foreﬁiller Frederic() III.
paa Paradefeng. Det har vaeret meget befkadigety men er
nu iﬁandfat ved gIðrofeâfor og Landfkabsmaler Smøller.
uden paa er bette Siapel, efter Chriﬁian IVbeå holland
ff: Qäpgningßmaabe, prydet med adfkillige Spire- Seiler og
Billeder- fom ere udhrigne i Sandﬁeen ,§ og bare mere eller
mindre befkadige- men blive ved den i Denne Sommer paa- *
I

begyndte Reparation iﬁandfatte.
Fra-Chriﬁian IVbeB Kapel fører Gangen os lige til
det Kapel- bror Dronning' Anne Sophie hviler med ﬁne
fmaae Engle. Imidlertid ville vi i Forbigaaende lade os
vife en .chelving- hvori -— vel ikkeäPr-indfer eller Prind
fesfer —- men dog kongelige Born hvile. Denne .Hvoelving
er under St. Laurentii Siapel, hvis Stiftelfe og I;Dotation

af Bifkop Niels Serien vi allerede have omtalt i den hiﬁo:
rifke Afdeling.

I- famme ﬁaae tre Kiffer med een Son og

to 93mm, fom Chriﬁian IV. havde avlet med* ﬁn Gewal
inde Chriftine Munk.

Allerede for omtrent hundrede ' “ '

Aal* ﬁden bled Kielderen luftet, og da ingen mere kom der- *
ind , gif dee Rygte- at den var tilmnret. Men den er kun
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er

aabnet ved den oftomtalte totale
Reparation i vore Dage, hvorved tillige Kjelderen er renfet.
Formodentlig er den blevet lukket fordi de rige Sirater, som

lukket ved en Lem, og

naesten bedaekkede Kisterne, vare bortstjaalne.
1) Den forste indeholder Liget af en Kongedatter, Anna
Cathrina, Grevinde til Slesvig Holsteen, fodt paa
Frederiksborg d. 18de Aug. 1618, dod fammesieds d.
20de Aug. 1633. Man troer, at hun er dod af
Sorg over fin forlovede Faeftemands, Rigshovmesteren

Franz Ranzaus Dod, fom 1632 druknede iRosenborgs
Slotshauge.

Hendes

Kiste af Trae er ganske nogen,

ikke allene berovet fine kostbare Soloplader og Solv:
firater, men endog uden Beklaedning, fom er raadnet
bort. 1736 havde Kisten endnu fin Soloplade med

Inscriptionen og Vaabenet og tre af Solo uddrevne

Engle, og paa Kanterne Solosom, af hvilke de kru
fede Hoveder vare afbraekkede. Nu har Fanden taget
det altlammen.
2) Ved Siden afhende, naermet til Kirkegaarden, ligger
hendes Broder Frederik Christian, Greve til
Slesvig-Holsteen fodt d. 26de April 1625 dod d. 17de

Juli 1626. Kisten er overtrukket med sort Floil; paa
famme fidder endnu den lille Soloplade, fom vier
hans Herkomit og Stand.
3) Ved Siden affamme paa hoire Side staaer Softeren
Maria Catharina fodt d. 29de Mai 1628, dod
d. 4de Sept. f. A. Kisten er ligeledes overtrukken
med Floil, paa Laaget en lille Soloplade med en
lignende Inscription.
Inscriptionerne ere alle tydske, formodentlig fordi Fas
deren havde ophoiet dem til Grever og Grevinder af Sles
vig-Holsteen.
-

'

-

- -

u
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Rn hende-we oi os tn* Dronning Anna Sophias
Kapel. Vi 'laoe allerede omtalt dette Kapels Stifteli'e af
Bifkop Peder Bang 1275 og ders Forbedrelfe af Bijkop
Peter Ienfen 1405. Senere borte vi at flere ledige Ka
peller og iblandt disfe ogfaa St. Siegfreds bleve af Kirken
folgt til flere adelige Familier. Dette ﬁdﬁe havde Nidder
Rigsraad og tilﬁdﬁ Statholder i Norge- Niels Trolley

noen Toiol paa den Tid, han var Lehnsmand i Roeskilde
kjobt ti( Familiebegravelfe- hvilket Infcriptionen paa Bor
nenes Liigkiﬁer lader formode. Da de Afgifterxfom Fami
lien fra Tid til anden fkulde erlaegge til Kirken- - ift'eI blepe
betalte: faa blev 1743 en Commisﬁon nebfat, for at under
føge, hvorvidt Begravelferne endnu tilborte Familierne eller
igjen dare tilfaldne Kirten. “Af denne Kommisﬁon blev`
blandt andre ogfaa det Trolliﬁe Begravelfes-Kapel tilrjendt *

Kirken d. 10de Nov. 1742. Den 7de Ian. 1743 dode
Dronning Anna Sophie paa hendes fcedrene Gods
Clausholm i Iydland. Chriﬁian den VI. fjøbte dette Kae
pel af Kir-ken for 500 Rd. og lod famme indrette til et
Begravelfesﬁed for ﬁn Scedmoder og hendes Berne og man
feer af dette ärcef, at han ingenlunde*af Ipab, fom man
har villet foregipe, men meget mere af Jbofpolítif', havde la
det hende anvife et Opholdsﬁed langt fra Reﬁdentfen.
' Anna Sophie-,wm befienbt, en Datcer af Stor
kantsleren Reventlau- og Frederik IVbeâ anden Gemalinde
var føbt den 16de April 1693 og dode den 7de Januar
1743.
,
' f
.
Hendes Kiﬁ-e er af fort norfk Marmor med hvide Aa
rer. Ovenpaa Kiﬁen ﬁndes en ndﬁaaet Pergamentsrulle
med Infcriptioner paa og et Cruciﬁx af hoidt Marmor) og
paa Kanterne af Kiffen adffillige Englehoveder. Hele Ar
L

beidet ee i en' ﬁmpel- men fraftfulb, Stil.
.

`

'
.

,

-
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Paa hendes boire Side ﬁaaer en lille Siifte, font index
holder begge hendes Prindfers Been. Den ene, Chriftian
F rederik fobt ben 1fte Januar 1726, bob ben 15be Mai
1727; ben anben Prinds Carl fobt ben 18be Februar
1728, bob ben 10be December 1729.
I Kiffen paa venﬁre_ Side bviler Prindfesfe Chri
feine-Am alie, fobt b. 23be October 1723, bob ben 7be
Januar 1724, Begge Kiﬁerne ere af famme Slags Steen
font Moderens. Meﬁeren til disfe Smonumenter er mig
nbeijenbt, men Plan og Tegninger ere uden Tvivl af Lau

rids von Thnra. Men faameget er vifi, at, bar Billed
huggeren taget Modellet til ﬁt Kunﬁvaerk af Qðornene, maa
be bave været fanbe Engler,
.

Herfr'a begive vi os nu, efter ben af os feld valgte Or
den paa vor Vandring igjennem de Dodes Niger til et af
be aeldﬁe Kongelige Capeller i Kirkem nemlig til bet af
Chriftian I. fiiftebe Marie-Cape] eller de 'heilige 3 Kongers
Eapel, nu Hvileﬁedet for Chriftian III. og Frederik [l, tillige:
meb deres Qiemalinber, meb be ft'jonnefieog foftbarefie Mo
numenter fom Kirken Fan fremvife.

Dette Cape] fkal Chriﬁian den I. bave ubvalgt til ﬁn
çlåegravelfe, og faavel hans ForgeengerChr-iftoﬁer af Bayern,
fom ban felv og. hans Dronning fkulle være berbegravebe,
men allerebe for flere Aarhundreder ﬁden ere deres Liig for

fvnnbne og ingen bar kunnet opdage Stedet7 bvor be bvile.
~ De Gaulle forlifireeenfiemmigen, at be ere begravebei
bette Eapel, men ba man ei fanbt bem, bverfen over eller
nnber Storben, faa falbt man paa ben taabeligeTankeX de
maatte ligge under den* ﬁore Piller og ﬁden endog paa den

enduu taabeligere, - at de fiode i Pillen 'felv.' At de liggei
Omfanget af bette Cape! er nu ligefaa pift, font bet er
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vist, og ved de nyeste Underfsgelfer afgjort, at de eiligge
der, hvor man med Magt har paafaaet, de fkulde ligge.

Dette valgte ogsaa. hans Sonnefons Son Frederik II.

tilHvilested for fin Fader Christian III., og lod ham her

opreise et Monument, der somKunstværk endnu fetter Kjene
dere i Forundring. Monumentet er forferdiget i Nederlan:

dene, i Antwerpen. Kunstnerens Navn er ubekjendt, men
formodentlig var det en af de aeldre Quirinusser*). Mor
numentet forestiller Kongen paa Paradefengen. Fodstykket
bestaaer af et, - Fod tykt, Stykke fort Marmor; derpaa det

egentlige Monument paa et Postament af fort Marmor.
Siderne ere af rodt brabansk Marmor med. hvide Aarer,

men iMidten paa Enderne saavel som paa Siderne ind
lagt fort Marmor nden Sirater eller Inscriptioner. Plas
den derpaa, bestaaende affire Stykker, er ligeledes af fort
Marmor. Deere tilsammen fex Alen og - Qvarteer lange, og
fire

Alen

- "Qvarteer brede.

Paa ethvert Hjorne af dette

Postament staaer en Stotte af rodt Marmor, fom baerer
Gefimfet af Himmelen. Fodstykket til Stotterne er af fort

*) Forfatteren til dette Skrift fandt fom Archivarius i det
Slesv. Holst. Lauenb. Kancellie, i de ham allermaadigt be

troede Archiver, eferat allerede dette Værk var udkommet
forste Gang, en Pakke med gamle Akter, hvis Udskrift blandt
andet ogfaa havde Rubrikken: ”Akter betreffende Christian III.

og Frederik II. Monumenter i Roeskilde.” Intet Blaalys ved
Midnatstide kunde have virket staerkere paa en Skattegraver

end dette Lys paa Historiegrandskeren; meisten falvende af
utaalmodig Videlyst aabnede han, Pakken, men fandt denne

Rubrik tom. Neppe er nogen Skattegraver faa grufomt ble
vet gjackket, fom han, der ei fandt den faa tydelig anviste

Skat, han havde turdet hae ve, imedens han ei turde
haeve faamangen anden, maaskee endnu kostbarere, han fandt.

(7)

-

-

-

-
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Marmor, indlagt med. Plader af Alabast, hvorpaa Ager

dyrknings: Redskaber, Vaaben o. f. v. ere udarbeidede en
Basrelief. Imellem dem ligger igjen en mindre Steen af

fort

Marmor. Derpaa igjen paa hver Side to, og paa

hver Ende een Plade afAlabast medgroteske Figurer. Disse
bedaekkes af to forte Marmorplader, hver rigeligen 2. Alen
lange og to enhalv Alen brede. Paa dise ligger en flettet
Maatte ved Hovedenden fammenrullet, hvorpaa Kongens
Stotte ligger udhugget i hvidt Marmor i fuld Corpus.
Kongen er ifort Harnik, paa Hovedet og Henderne naer,

men Hjelmen og Handskerne ligge ved Siden afham, lige
som Sværdet. Paa de to forte Marmorplader staae igjen

fiirkantede Stetter affort Marmor, fom baere Himmelen,
fom igjen for det meste bestaaer af fort Marmor. Mellem
fex

rummene ere udfyldte med Tavler af Alabast, hdorpaa alle

haande groteske Figurer, ligefom paa Himmelens Frier.

Neden under Loftet to Engler med Bauner en Basrelief.

Oven paa Himmelen findes igjen Kongens Billede i
fuld Corpus, ligeledes i- Harnik. Knaelende med foldede
Haender ligger han her med en Krone paa Hovedet i en

tilbedende Stilling for et Crusifix af Alabast paa et Kors
af sort Marmor. Tat foran ham staaer en Pult paa hvis
Sider de tre Bogstaver C. R. D. ere udgravede. Paa de

fire Hjorner af Himmelen fidde fire Engler med nedsenkte
Fakler i en bedrsvet og efertanksom Stilling. Paa de fire
Hjorner af. Monumentet staae fire Drabantere af Alabaft,
med den ene. Haand stottende fig paa Skjoldet affamme
Steenart, hvorpaa Danmarks Vaaben er udarbeidet, ogLand,
fen i den anden.

"

-

Ved Siden afdette, i famme Kapel, er Frederik

IIdes Mausoleum, somhans Son, Christian IV, har ladet

forferdige i Nederlandene. Dets Mester er ei heller bei

-
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kjendt. Det ligner idet Heledet forrige, men er noget laen
gere og bredere. Paa begge Ender er en fortMarmortavle,
af hvilke den offlige indeholder et Bibelsprog paa Latin,
memlig Jesaias XXVI., det veflige Epitaphiet over Kongen.
Paa hver Side af dise Tavler er en fiirkantet Table af
Alabast, hvorpaa Engler med nedsenkte Fakler i den ene

Haand, iden anden berer den ene Engel et Timeglas, den
anden en Blomsterbouquet. Paa hver Side tre Tavler af
Alabast med historike Stykker en Basrelief, nemlig paa den
fydlige: 1) Slaget i Dithmarsken 1559. 2) Slaget ved

Halmstad 1563. 3) Elvsborgs Beleiring 1563. Paa den
nordlige Side:4) Bahuusºs Beleiring. 5) Slaget ved Ag

gershuus 1567. 6) Varbergs Beleiring. Paa dette Posta
ment, fom igjen er belagt med forte Marmorplader, er Par
radefengen i Dannelfe af en Ligkiste af fort og hvidt Mart
mor. Paa Paradefengen et Taeppe med Fryndfer, hvorpaa
Kongens Billede ligger udhugget i hvidt Marmor i fuld Le
gemsstorrelfe, ifort Harnik o. f. v., ligefom hans Fader.

Himmelen baeres afdobbelt faa mange Soiler, fom den fort
rige, og Postamentet, hvorpaa Soilerne staae, er affamme
Smag, Friserne derimod fimplere. Under Himmelens Loft

to svævende Engler med en Krands i Haanden. Oben paa
Himmelen fees igjen Kongens Billede, i famme Stilling fom

hans Faders, men intet Crusifix. Paa de fire Hjorner fire

Stotter, som forestille Troen, Kjaerligheden, Haabet og Ret
ferdigheden.

-

Begge dise Mausoleer ere visitnokypperlige Kunstvaert
ker, og hore uden Modfigelse til Billedhuggerkunstens Meter

værker ideres Aarhundrede. Kongernes Billeder ligne Ori
ginalerne faa overordentlig, at man paa forste Diekat kan
kende dem. Drabanterne ved Christian IIIdies Mausoleum
(7)

-

-
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forekomme Biet vel fmaae, fjondt de have fuldkommen Le
gemsstorrelie. Et mere krigerisk Udfeende have Drabanterne
ved Frederik IIdens Monument, da de ere et Qvarteer hoiere.
Alf Sindbilederne falder den Gruppe, fom forestiller Kjaer
ligheden, isaet behagelig i Biet. Men og alt isvrigt Arbeide
er udfort med en Nsiagtighed, Livlighed og Pnde, der vist

ikke lader nogen Tilskuer gaae bort utilfredsstillet.
Under ethvert af dise Monumenter ere aabne, hvael
bede Begraveler, hvori Kongernes og deres Gemalinders
Ligkister staae. J den forste Kjelder findes Christian III. og
hans Dronning Dorotheas Ligkister, begge to af Eeg, over
trukken med Ruslaeder og Laaget med Floil, som er befat
med Solv og Silkefeynder. Paa Hovedenden af Kongens
Kiste er en Solvplade med en fimpel Inscription. Paa Dron
ningens Kiste er intet.
J den anden Hvaelving staaer Frederik IIdens Kife;
den er af Eeg, overtrukken med Ruslaeder og Laaget med
Floil, med Solv: og Silkefrynder. Oven paa, Kisten er
et fort Kors, fom holdes af to Engle, og to Plader med

Inscription, og foran tre Engle, fom baere Vaabenet. Disse
Plader ere als Solv staerk forgyldt, heftede fast til Kisten
med Solvfom. Men den forste Deel afdise, og en for
Deel af Pladerne felv, ere, for naesten 100 Aar fiden, ved
Indbrud bortstjaalne, og det ovrige meget beskadiget.
Dronning Sophies Kiste er af Tin med nogle Kobber

firater, fom tideels ere borte, deels meget beskadigede.
Den fore hoie Hvelving tilligemed det svaere Biblio
thek paa Ridderalen baeres af en Soile af to Stykker af
Granitsteen. Paa denne vier man Christian I. Hoide, som
udgjor 3 Alen 8 Tommer, eller, da Gulvet 1740 er blevet

omlagt og forhoiet omtrent 24–3 Tom, rigtigere 3 Alen
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Bed Kirkensf man kunde med Rette fige, reetltutto in
integrumi Aaret 1826, bleo ogfaa bette, hidtil betbbelig:
fie âapel, efterfeet, og to Oldgranfkere erholdt Tilladelfe
til at nnberføge, om ber ei paa be overkalkede Vaegge [kul
*de ﬁndes overkalkede Malerier. Efterat Kalken faa forﬁg
'tigt fom muligt var [kaffee til Side, kom ogfaa folgende

Figurer tilfyne: r

'

'

1. Johannes den Dover.

-

2. St. Laurentius.
3. St. Phillip.
.
4. St. Georg.

,
f
'

5. Pave Lucius.

»

6. Er Anﬁgt og et Scepter (formodentlig .Chriﬁian lﬁes).
'7. Det danike Vaaben.

'

8. Over Indgangen et Malerie, fom foreﬁiller Chriﬁus,
fom med Korfet gaaer til Golgatha. forved ham fox

res begge Rover-ne af Soldater. I Baggrunden feet

man Ierufalem. '

*

_

*

Man har taget i Dneroeielfe, omdisfe Billeder. font
fra Kunﬁens Side juﬁ ei ere af fynderlig Voerd- men blot
fom lefager, igjen fkulde opfriﬂ'es eller paany overkalkes.
men man er endnu ei blevet enig derom.
.
Iovrigt har- Kapellet. fom det ,viﬁe ﬁg da Kaiken bleb
fkrabet af, tidligere ganﬁe været bemalet med Aradefker og
Ornamenter af tykt paaﬁrogetLiimfarve. Heraf ﬁndes og:
faa Spor paa andre Steder i Kir-ken.
Et Ierngitcervaerk [killer Kapellet fra Kirken.

Vi gaae nu fra bette Kapel over til ders yngre See
fier, Chriftian VI. og Frederik V. Kapel.

Allerede Kong Frederik V. haode fattet ben Beﬂntning ,
at faette ﬁn Fader et Monument og meddeelt Meftereni
Villedhuggerknnﬁem Wied etpelt, Befaling til at udkaﬁeen

.
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v.

Plan.

Af lamme Meﬁee fandt han ﬁg ligeledes beme

get til at lade udarbeide et Model .til et Marmor-Mam
foleum til ﬁt eget Minde. Beggedisie Baer-ker ﬁode i
nogle Aarfaerdige i* smeíierenå æærlﬁeb, fulbenbite efter be
af ham felv forfærbigebe og approberede Modeller. Ind
lænbinge facivelfom ublænbinge ertjenbte Frederik V. sman;
, _ folenm for et af be ﬁorﬁe Kunﬁvcerker- og Büfching givet.

i ﬁn Kunﬁhiﬁorie Wiedewelt det Vidneshyrdf at bette .Merk
var et talenbe Devils naa Wiedewelts fibre Feerdighed i'
Vêammenfætning, æalg, Orden, Udforelfe og Udtryk.'
Imidlertid havde man vgfaa taget i_ Overveielfe7-hvor
, disfe Monumenter fkulde faae en sIbla-bé, font fvarede til'
del-es Baer-dh og man valgte hertil det gamle, forfalbne,
St. Marie- Birgitte- eller Olufs-Kapel - dog efter en
meget mere ubvibet Plane' Denne og Tegningen dertil for:
fattebe ben fongelige .Hofbygmeﬁer L. F. Harsdorff.
Sytten hundrede og nogle' halvﬁerds begyndte man naa Bog

ningen efter benneﬁlllan, ng i 'faa Aar ﬁod Skelettet til
be danike'Kongers fremtibige Jpvilefiebfærbigt i ben iimble,
æble og antike Smagh fom ogfaa ublnærfer Harsdorffs an:
bre Vcerker; enbbg bet ﬁmple çmnurarbeibe røber Smag
og Kunﬁfands.- "Der er et Tab for Rationens Jpæber, at
bet ei er fnlbenbt, men J'gaabet at fee det færbigt lan im
gen Patriot nægte ﬁg." Saaledes talte jeg allexede i Fee
drelandets Navn i min for-ﬁe Beﬁrivelfe af Siirfen, og til:
~fniebe enbnn ben :Deerbeviiâningﬂat bet, hvis. bette Mam
foleum end ille blev fulbført efter ben føtﬁe'lblan, bog, ba
Girnnbbngningen var færbig, ei vilbe bvetftige Landets For-e

' inne, naar det blev-fuldfort efter* en ﬁmplere Wam” og)
--yttrede den Mening- ”at bet `vilbe alligevel blive-anfeet fom

et andesmaerke- der fortjente at gjemme faa; bprebare
_ .Angers-Affe i ﬁt Silo-d." Saaledes talte jeg frit foe 15

v/
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, Aar- ﬁben, men min Steinme dar en Stemme i Ørfenen.

Da kom Thorwaldfen; ban havde ﬁden ﬁn .Ungdom ei
boet-et i Kjobenhavm havde ﬁden den Tid erhvervet ﬁg den
anden Plads i Billedhuggerkuuﬁen i Europa- ligefom han
nu indtager den for-ﬁe. Han faae de Kunﬁvaerker- han fom
Yngling 'ei havde kunnet bedomme efter deres fanbe sBoel-b,
og holdt det ei for billigt, at faabanne Starte i Foedrelam
bet, be ﬁorﬁe Lys i Kunﬁens Rige her i Norden ikulde
feettes under en Skjeppe. Der behooedes kun et Vink af
ham , den ﬁore Kunﬁner og Kjender- og den æbelmbbige,
alt Qëbelt, Godt og Skjondt befbrbrenbe, Fyrﬁe var be
redt til at befale atfnlbenbe, hvad der for 40 Aar ﬁden
herligt begpnbt, enbnn [tod ufuldendt.
.
Det dlev derfor overdraget Hofbygningsdirecteurz Con
ferenzraad Haufen at fuldfore Bygningen efter Harsdorfs

Plan. I Aaret 1825 var ei alene Bygningen færbig, men
_ endog de_ 2 [tor-e Marmorfarkophager og det ene Monument
opﬁillede i famme. Den 12te September 1826 bleb Ka
pettet indviet af den afdode Bifkop Münter, og de 5xkon- gelige Liig Dagen derefter med Hoitidelighed og iStats
raadets Overvcerelfe over-forte fra Chriftiau lV_. Kapel her
til og deels indfatte i de for dem beﬁemte Marmorkiﬁer
deels fatte paa den Mads i Kapelleh hoor de nu ﬁndes.
Den Flid og den Accuratesfe- hvormed det .Hele er ubføl't,
gjør Bygmeﬁeren ?Er-e; at befkrive SIltetfet, overﬁiger vore
Ebner. Auigevel kunne vi ikke andet end bede bette Kabels
âlöel'øgere, *foruden Monumenterne- ogfaa at unde der l'tjøn:
ne Stuckatur-Arbeide i sJllati'bnben, paa Geﬁmferne og an
dre Steder- fom og begge be midt i Kapellec fritﬁaaende
Seiler med deres herlige Slapitælet, tilligemeb Kuppeleu' og

Geﬁm'ferne et âölif, og be bille ﬁkkert jkke ﬁnde dette ube
lønnet.

-

-
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Indgangen til dette Kapel fra Kirken er en Trappe af
8 Trin af Sandsteen. Det er skildt fra Kirken ved et af

fmedet og filet Jern forferdiget Gitter med to Floidore,
hvis 2de Laase kunstigen paa en stjult Maade ere anbragte
i Gitteret felv. Dette Vaerk er af Kleinstmedmeter Cu
mann i Kjobenhavn, og i fin Art ogsaa. et Meterværk.
Vi ville nu betragte Monumenterne felv.
-

Strax ved Indtraedelten moder vort Blik i Fonden af
Kapellet Kong Frederik V. Mausolee. Dette Monument,
som indtager Hovedpladen, er fra det nederte Trin indtil
Randen af Urnen 27 Fod 2 T. hoit., 25 Fod 8 T. langt
og 14 Fod 3 Tom. dybt fra det forste Trin af regnet og
til Muren; enhver af de qvindelige fiddende Figurer har en
Hoide af 9 Fod. Forfiden af Sarkophaget indeholde 4 Fi
gurer en basreliefs af hvilke de to forestille Forfigtig

hed og Bestandighed (Kongens Valgsprog) og de an
dre to Freden og Lykfaligheden, hvorover er med

forgyldte Metalbogtaver anbragt Inscriptionen: Frederi
cus V Dei Gratia Rex Daniae Norwegiae Vand. Goth.
Paa Kistens Laag hviler Kronen paa en Pude. Kisten

staaer paa et Fodstykke, hvortil der forer to Trin afguult
flammet, norsk Marmor. De ovrige -Sokler, Postament
terne og Soilen ere af blaat norsk Marmor. Ved Fod
fykket fidde 2de kolossalske quindelige Figurer; af hvilke den
ene skal forestille Danmark, den anden Norge. Kjendere
rose isaer Folderne i Gevandtet, ellers udmaerke de dem og
faa ved Diademerne. Sarkophaget med Tilbehor, faavel

fom de to fiddende Figurer og Medaillonen paa Seilen, er
af hvidt italienisk Marmor.

Bag Sarkophaget paa et ophoiet Postament haever fig
en Soile, hvorpaa Kongens Portrait en medaillon omgivet

aftvende Overflodigheds Horn er anbragt. Soilen elo er
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A

omvunden af Laurbar og Egekrandse og Kapitalet prydet,
med Acanthe? Planten og dens Blade. Ovenpaa Ssilen hvi
ler en Urne affort Marmor, hvorpaa staaer med forgyldte
Metalbogstaver: Natus XXXI Mart. MDCCXXIII. Dena
tus XIIII. Januar MDCCLXVI.
Redenfor dette Mausolee, iKapellets vestre Side, staaer

Frederik Vtes forste Dronning Louise, Datter af Kong
Georg den 2den af Storbrittanien, Moder til. Christian

VII. Sarkophaget er afhvidt Marmor med forgydte Rot
fetter og Sirater, paa et Fodstykke afgraat Marmor.
Paa begge Sider af Kisten er basreliefs, det paa hoire
Side vier Apostlen Peder, fom opvaekker Tabitha fra de
Dode; paa den ventre Side feer man Kongen og Dron
ningen at raekke hinanden Haanden over et Altar; en Gez

nius fetter en Krands paa Dronningens „Hoved, i Bag
grunden fes et Skib som har lagt fig ved et Bolvaerk.
Paa begge Sider af det forste Basrelief paa hoire Side
staaer med forgyldte Metalbogstaver: Louisa Regina Da
niae Norwegiaeque - Princeps Magnae Brittanniae Nata

MDCCXXIV – Felix Conjugio Prole Amore Populi
Omnibus Obit MDCCLI. Paa Fodstykket staaer, ved
hver Ende af Kisten, en quindelig Figur i naturlig Stors
relle. Den ved Hovedenden forestiller Religionen og .
den ved Fodenden, ved hvis Side der staaer en barnligFigur,

Godgjorenhelden. Paa Kistens Laag hviler en Krone
paa en Pude. Monumentet er af Stanley, der ogsaa
ved andre Kunstvaerker har foreviget fig i Danmark.
Ligeover for Dronning Louise, i Kapellets oftre Side,
staaer Frederik Vtes anden Gemalinde,
-

Dronning Juliane Marie, Prindsese afBrunswig

Lüneborg. Kisten er af Trae overtrukken med fort Floilog"
prydet med Sirater, deels af Guldgalloner og Tresfer
H
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deels af forgyldt

Metal.

Den staaer paa 4 forgyldte Los

vefodder og paa en Forhojning, der er belagt med et fort
Floils Teppe, besät med broderede Kroner; paa Midten af
Teppet et hvidt Kors af Solvmoer. Paa Kistens Hoved

ende staaer: Juliana Maria Regina Dan. et Norv. og paa
Foden Nata, d. IV. Sept. MDCCXXIX Denata d. X Oct.
MDCCXCVI. Paa hver af Kistens Sider er anbragt en

forgyldt Soloplade med der danke og brunswig lüneborgske
Vaaben med. Krone over.

-

Naar man kommer indi Kapellet findesit Udbygningen
paa ventre Haand, der ligefom den tilsvarende Udbygning
paa hoire Haand, er forhoiet med fer Trappetrin af Sand
fteen:
–
- - - - -

Kong Christian VItes Mausoleum af hvidt Mars
mor, forferdiget af Wiedewelt. Paa begge Sider af
Sarkophaget findes i Basreliefs allegoriske Figurer paa
Freden, de fkjs nine Konfter, Videnfkaber og

Velstand. Paa Laaget ligger Sværd og Scepter over
kors af forgyldt Metal med en Marmorkrone over. Kisten
hviler paa4Sphinxer afhvidt Marmor; Sarkophaget staaer
paa en Fod af graat og rodligt Marmor. Inscriptionen
med forgyldte Metalbogstaver i4 Afdelinger, 2 paa hver
Side af Kisten, er folgende: Christiani VI. Rex D an.
Norv. etc. etc. – Pietate. In Deum Benefactis

In Populum – Constantia In Foederibus Se
veritate In Solum Se Ipsum –

Semper Et

Ubique Seculi Decus. Paa Fodstykket fidde, ved
hver Ende af Sarkophaget, en Figur i naturlig Storrelse;
memlig ved Hovedenden en Psyche, laenende den hoire Arm
Paa en, med en Laurbaerkrands omdunden, Medaillon, hvor

paa Kongens Portrait, og ved Fodenden en forgende qvinde
lig Figur, en
-

-

saakalder

Pleureuse.
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Ligeoberforderte Monument, i Udbygningen paa hoire
Haand, staaer

-

Hans Dronning Sophie Magdalena, Datter af
Markgrev Christian Heinrich til Brandenburg-Culmbach. Ki

sten er af Trae overtrukken med sort Floil og paa nyt bei
fat med Guldgalloner og Tresser. Paa Laaget staaer ud,
fyet med Guldtreser S. M. med. Krone over; paa hver af

Kistens Sider det danske og brandenborg culmbachske Vaat
ben med. Krone over, holdt af 2de Vildmaend. Paa Hoved
enden staaermed broderede Bogstaver: Diva Sophia Mag
dalena Regina Consors Mater Avia; paa Fod
enden: Nata, d. XXVIII No. v. MDCC den ata d.

XXVII Maji MDCCLXX. Forhoiningen, hvorpaa Ki
ften staaer, er belagt med et fort Flsils-Teppe med et hvidt
Solvmoers Kors og rigt befat med Guldkroner.
Foruden dise kongelige Lig indeholder vor Kirke endnu

Levningerne af omtrent 300 private Personer, gamle og nye
Bisper, Adelsmaend, Professorer, Doctorer i Medicinen,

gamle og nye Domherrer, Provster, Praester, Borgemestere,
Raadmaend og Borgere c., for det mete ei ubekjendte, til:
deels

meget bekjendte, afFeedrelandet vel fortjente, og i Hi

forien beromte, Maend. Nogle afdem ligge i praegtige Ki
fer afMarmor, Kobber eller Tin, med pompose, allenlange

Inscriptioner; andre i fimple Treefister,

overtrukken med

Ruslaeder, eller under en fimpel Ligsteen. For nogle have
deres Familier ladet indmure Epitaphier paa Murene eller

Pillerne, og iblandt alle dise ligger den beromteste af alle,
Saxo Grammaticus, under en mal Ligsteen, hvorpaa der
ikke staaer et Ord. Da det langt vilde overkride Henfigten
afdette Arbeide at anfore dem alle, faa gavnligt det end
kunde være i andre Hensender: faa maa viher indskraenke
-

- -

«
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ostil de meet maerkværdige og, spare de andre til en lyk
keligere Tidspunkt.

Af Begravelserne i Kapellerne fra de katholske Tider
ere da nu ikkun een tilbage, nemlig Biskop Oluf Mor

tenfens i St.LaurentesKapel. Paa Bispens Steen er
indridset en Bisp ifuld Ornat og Bispens Vaaben. Han
dode 1485.

Ved Kirkens, ofte omtalte, Restauration blev St. Laut
rents-Kapel, der forhen var et Slags Pakkammer, gort ryd
deligt og forenet med. Kirken, og Biskoppens, meget befkadi
gede, Ligsteen bragt til Frokenklosterets Kapel, fom var
renset for Lig og Kister, og Kjelderen jævnet med Kirkegul
vet. Istedetfor dette Begravelfes, Kapel erholdt Friskenklo
steret et AEquivalent paa den nye Kirkegaard udenfor Byen.
Begge Kapellerne fik derved et meget bedre Udseende og Kirs
ken mere Lysning.
Forend vi imidlertid fee os videre omiblandt de Dode
ville vi forst betragte Sakristiet. Da det geistlige Convent
havde erholdt Tilladelte til at benytte Ridderalen til fine
-

Forsamlinger, blev ogsaa hele Suiten afPortraiter affael
landske Biskopper ophængt der til Erindring og Prydelse.
Men da Bibliotheket i faa Aar tog staerkt til og Bogreo
lerne fkjulte de geistlige Herrer, befluttede man at give dem
deres nuvaerende Plads mellem andre udmaerkede Maend,
hvor de i Grunden ogsaa ere anbragte henfigtsmaessigere,
da nu Enhver kan betragte dem. Vi gaae ind ad den nor
dre Indgang imod Pften. Portraitfamlingen haenger paa
den stlige Muur, fom vi nok have bemaerket, da vi besagte

BegravellesKapellet, hvortil denne famme Indgang forer.
Strax ved Indtraedelten blive vi paa ventre Side, en

gammel trefedig Stoel af Egetrae vaer med det danske, og
Kirkens og Biskop Lage Urnes Vaaben. Den stod for i Cho:
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ret, er nu opfeifket og har, som en maerkvaerdig Antiquitet,
faaet fin Plads her.

For ikke at adsprede os for meget, tage vi forst Port
traiterne i Ziesyn, fom haenge i folgende Orden. 1) Ansgarius.
2) Erkebiskop Abfalon.
3) Biskop Peder Sunnefs n.
4) Epitaphiet over Borgermeister Gerard Schrs der

paa Sandsteen med forgyldte Bogstaver, med 2 Por
traiter, fom forestille ham felv og hans Kone (horer
NB. til. Begravelserne, hvorom fiden).
5) Kong Christian III., fom indforte den lutherske Laere.
6) Dr. Martin Luther.
--

7) Johan Bugenhagen indkaldt af Christian III. til at
udarbeide den forste lutherske Kirke Ordinants, og fom
indviede de forste lutherske Bisper i Danmark, den
gang kaldede Superintendenter.
8) En Sandsteen med Forgyldning over Aug. Sandt
(S. ved Begravelserne).

Herefter folge de fjellandske Biskopper i chronologisk Orden,
9) Petrus Palladius.
10) Johannes Alberti.
11) Paulus Mathiae.

-

12) Petrus Johannes Wintrup.
13) Johannes Pauli Resenius.

14) Casparus Erasmi Brockmann.
15) -Johannes Johannis Resenius.

16) Laurentius Martini Scavenius.
17)
18)
19)
20)

Johannes Svaningius.
Johannes Wandal.
Johannes Bagge.
Henricus Bornemann.
---

-

-

'

-

*
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:21)„ChreniauusW'orm, '
22) Petrus Hersleb.-

_ _ _- _ . _'

'

_

„25) Ludovicus V.13)arbae.

- -

24) Nicolaus Edinger Valle.

_ k ,

- *x ,-

,

25) Fredericus Münter.

26) Ansgarius i legemlig Storrelfe. Decke ,Portrait har
afbøbe êbiftop'bllünter labet forfeerdiae? for vor Feue
Kirke efter et originalt Malerie af denne Nordens

Apoﬁel iHamborg veb en berværenbe Maler Bendixen.
q

\
*n ..F

.

.,
,

De x: meerkveerdigfte * private* Vegravelfer i Kapel

lerne og Kirkens Gange efter Grundridfet.
' I. 6ncrift'iet, ,

*

Have vi nu veb at betragte Portrairerne i Forbigaaende ei
lagt Meerke til Tepp'et over be 931m, fom Iorden her Wu:
ler: faa faae vi at vendeom igjen og nebfænfe Øiet, 'fom
vi før loftebe i äeiret, for at laefe Gravffrifeerne.

Af de 21 herveerende Gravminder med âiigfteen, hvis
Infcriptioner eller Epitaphier betegneBeboer-ne under bem,

» anføre vi ber itfnn folgende:
1) Strax' ved Indgangen ligger en Domherre Jens
Syndef en , (om bobe 1474.
Infcriptionen paa
' Liigﬁenen er paa Latin med gothifke Qðogftaver, lige;
fom alle andre gamle, hvilket vi ber, for atambgaae
befranbig Øjentagelfe, en Gang for alle deinem-ke.
2) Gerth eller Gerhard Sehr-oder, *Borgerrneﬁeri

Roeskilde- dad 1641. Der-til borer bet omtalte Epi
taphinm paa Sandﬁeen paa Kirkemuren. - Hans Sen
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Hermann Säzroder- fom ligeledes var Borgermeﬁe'r i
-u

Roeskildef [od ham reife dette Mindesmeerke.

3) Stenen over den , i den danﬂ'e Literaturweget bee
ﬁendte 21*.'rofesfow*OleWormsF Kone, Snfanne, '
(om dove _1637 af Peﬁen i_ ﬁt 24de Aar. Han var
en Dauer' af dem i den_ lærte Verden ligeledes ve(
-bekjendte- Biﬂ'op Matthias af Lund» Til hendes Ve
gravelfe [mer Sandﬁenen paa den ,noern'eﬁe Pille.

4) En Domheyre_ Niels Pederßen, dod 1510; 'Ke
qvieseat in pace, .ﬁger Infcrihtionen og v( [ende det

derved bem, da vi ei-vide_ andet one-den hgod'e Mund,
end at han ligger her begraben.

' -, .

_ I

5) Jens Henrik fen , Forﬁander bed Duebrodre Hos
pital og Domherre ved vor Rim. I-hans Grave .
ﬂrift rofes overordentligt den gamle, af .Hiﬁoxien be

kjendte, ﬁdﬁe ka'cholﬂe B-ifkop af Aarhuns- Qve Bil
des Venfkab for denne Mund.

Denne Visp er bee

kjendt foxn en human» og aedelc taenkendeManw [kjondt
han ogfaa efter Rewe-mationen Blev tin/gamle Leere

_tt-oe.
Lügﬂenen udmaerkee ﬁg veanBefyndeylighed.
Manden er nemlig udhngget paa famme ikfnld Cor

push men med en Hangelaas' for:Munden. -En Al
mue-Legende fiaer, han“ havde ikke holdt reen Mund: _
men aabenbarx for Kongen Kannikernes faa' fede Ind
komﬁer fog* disfe havde herfor føgt, efter hans Dod
»aa denneMaade at: hcevne ﬁg. Hanadode 1562. _
6) Den ﬁore blaae Steen' over Bifkop Ped e r Je n f çn,

Jul

(om fra St. Siegfrieds Kapel 'hlev bragt bertíí, og .
fom vi, allerede have* omtalt forpben. Hau -7dode-_1416.
7) Roger længere -hen imod Sonden ligge: cafmal, *blaae

Steen- hvorpaai forrige Tjder golf, (gm gif forbi f
(amme, pleiede at fpytte; Aarfagen veed rmen, ei
\
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heller hoem der ligger undek. Den afdod' mere: oed
Roeskilde Latinikole- Toftx fortælle? i ﬁne efterladte
Qäemoerfninger over Roeskilde l;ðomfirle) at Sa'gnet
gif, at der ikulde bære begravet en Helheﬂ under
denne Steen. Formodenclig har Mendenx Stenen
deekler- været foragtelig i Folks ,Dine og Derfor efter
ﬁn Dvd nmattet modtage dfsfe hyppige Beviifer paa
Qërbøbigbeb.

8) Bernt Meier-l Borgermeﬁer i Roeskilde. Han dsde
i Begyndelfen af det forrige Qlarbunbrebe, var Soo
ger til den bekjendte Geheimeraad Meierkrone
chi de havde hver en Dauer af Borgemeﬁer Herman
Schröder til ægte. Qiebeimeraabinben, eller egentli
gen mere he'ndes Soﬁerdatter- Iomfrue Marie
Chriftine Meier, oprettede en Stiftelfe i Roeskil
de for 2 Embedsmoends Enter, [om endnn blommer.
II a.

De aabne Begravelfer paa den fondre Side
*un-der Choret tillige med Liigftenene uden
- '

for lamme.

Da dl nu, idee vi forlade Sacriﬁiec- beﬁnde os i
Neerheden af Begravelfeskjelderm hvori ganfke mærfelige
Perfoner have lagt ﬁg til mo, faa vi( det falde os_ bez
qbemmefi, ﬁre-x at .afleegge et Be'fog hos dem. Strax ved

Ud'gangen af Sacrjﬁiet træffe vi:

'

1) I den forfte hvcelvede Begravelfe Liiget af en meget

berømt Rriger, nemlig General-Lieutenant A ndreas
-Ö-Harboe. En Archidiacanus og deherre iRoes
kilde Jacob Wind til Grundit havde fra førft af
ladet denne Begravelfe indrette for ﬁg og Gemalinde.

Hans Lügﬁeen- ifølge hvis Infcrlption ban dode 1607,
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ligger nu udenfor Kapellen“ En Landsdommer Hjort
fynes at have fortrængt ham. Harboe var fddt i
Chriftiania 1648 og ﬁeeg under Chriﬁian V. og Fre

derik_ 17. til de bøiefte Militairpoﬁer. Den (Sidﬁe
oberdrog ham 1704 Kommandoen over', det danfke
Hjelpeeorps for Keifer Leopold for dermed at daekke
_ Pfals oed Rhinen irnobV Ludvig XIV. Men i _det fol
gende Aar blev ban med ﬁt Korps detafcheret til Un

garnimod Ragoczi. Fyrﬁe af Siebenbürgen. Her
blev ban, i Nlerheden af Groswardein uheldigviis
ffudt af ﬁn *Skildtvagt- hvis (beboer 'braendte af ved
at praef-entere. Hans Liig blev ﬁden bragt til Stoeåtilbe,
hvor det im ligger i* en ﬁor og praegtig Marmorkiﬁe.

I fammeKjelder ﬁndes endnu en ﬁmpel Liigkiﬁe og
paa Gnlvet fandtes et raadnet Liig. fom blot var bedeekket
med -Kiﬁens Såaagfnn borttaget. Bed en Kommisﬁons- ~
dom blev denne Begravelfe tilkjendt Arvingerne underden

Betingelfe. at de inden tre Maaneder fkulde fornye
Concesﬁonen- og, ba bette ei ffebte, blev den-erkloee

_ret for hjemfalden til Kirken. dog med den Forplig
, ,

telfe, at- lade-Harboes Monument ﬁaae *ur-ort.

_- :2) Ved Sidengaf denne-Begrapelfe er slðeber Wiöes
__tíl'Øjerbrnp, font havde veeret kongelig Lernsmand i
Tronhjem .og dode 1658.

Hans Kiﬁe er af Traee.

overtrukken med Rusloeder. hvorpaa der er en Mes
ﬁngplade med Infcriptionen. Ved Siden af ham lig
ger hans Genialinde og hans Dottre 'i lignende Kiﬁer.

3) Den tredie Begravelfe paa denne Side» er, luffer og
bar blot et Lufthul igjennem Muren. Heri ligge'

Chriftopher Urne. Herre til Aagmark- Rigse'
raab, Widder. fodt 1594, dad 1663 og hans Gemale

»
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inbe, Sophie Linde-ton) tilligemeb en Dauer.
-Ved Frederik llldies _bnlbingfom uínbltrænfef Son

-'verain, bar Urne' Kronenl Oden over *Begravelfen
“ *i Choret ligger bereâ Qiigﬁeen, h-vorpaa lbegge Wgte

Ifollé' Vaaben ere udhugne. Begge de anførte Begra

I

- -velfer ere for længe ﬁden hjemfaldne til Kirken.
` 4)' I 'den ﬁdﬁe Begravelfe ligger en Raadmand Lange

1 '"-

f-

med ﬁn Kone.“ .Han-har gjort ﬁg fortjent af Fattig
væfenet og be milde Stiftelfer i Roesküde.

'

i n b.

'

„

** *Da vi nu igjen fra Hdcelvingerne ere komne op iGan
g'en, vil bet falbe beqvemmeft for oâ, 4firar at tage be meer
keligﬁevQiangen
af be Stene'i
ligge noen
for famme.
.Dele
indeholder;Øiefvn,
ialt 43fom
Qiigftene,
af hvilke
vi nu
forﬁ ville betragte bem, vi nn fiaae paa eller-bed.

- *1) Den foeﬁe"*Stee'n; _fom 'bebðelfe'r e'n`91bel8inanb,
"W '*S'tigo lSilorê, ligger lige nbenfor- Snbgangen til
**- , Sacriﬁiet. Infcriptio'nen angiver blot hans Navn og
hans Dodsaarl font var 1553. Han er i fuld Kor
|_J
pus ndhugget paa Stenen.'
i .
'
2) Mere inaerivcerbig et Ridder Motten Ienfen.
2*5"';i§an varpRigsraad i Dronning Margrethes og Kong'
i (7 'Grib' af Pomnrerns Regiering og dode 1411. .Hans

Å `('57:“(Söirav blev laabniet 1753, forbi'en Apotheker *Stier
“7157 ftnlbe nebfætiteé faneme Seed. Bed Giravningenlfanbt

il!“ man hans_ :Liig noeﬁen ufortæret, i en fmal, i Skif
*--*'--ke'lfe af enWiigtiﬁe'fmnret, `fgvælving'meb enfpids.

.ff ' Sinh I Gevaelvtec fandtes 42eerfrnEEer, een veb Ho
'å veb: og een veb Been-Enden og een veb lyver Side) med
'7 ""f'en beer, fom var vedFolelfen at ﬁnde fom ﬁdtede

“T ' ' *Tran-ul) Det fynes berfor at hansIndbolde ere blevne

,

v
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broendte og, det vorige Legeme balfameret, [igefom Bijkop Olufs- four-vi alterede have bemaerket for. .
3) Bed Siden af og foran denne Lügﬁeen *laae 5 anbre,
alle ﬁrede med adelige Vaahnery og 3 med Ligenes'Bille
der i fuld Poﬁtur. Det var en adelig“ Familie'Rof em.

gaard- fom under Chriﬁian [lc-dee's nod tige Prae
be'nder ved- Domkirken -- den ene af dem var Archi

dfaconus -- deels ﬁod i Militeer-Tjeneﬁe. I den f
ene Begravelfe ligge 2 Bro-drm i en anden Moderen
med en Dauer, og i en 3die to Soﬁre.

Der-es Her- -

regaard* var Herlufﬁrup. De to andre ere borte og
formodentljgt folgte.

4) Matthias SDaulí, Doctor iMedicinen- Canoni
. :nå ved Domkirken og Forﬁander oed Heftig-Gein
Jbofpitalet', bøb 1679, er paa ﬁn Liigﬁeen udhugget i
fuld Jbabít, men om den er hans geiﬁlige eller hans

Doctor-Hab'itx kan jeg ikke ﬁge.
'
Siden af denne ligger en Göteen, fom vi blot i

5) Bed

Forbigaaende feet paa for ﬁn comisznaive Inferno
tions Skyldy fom [yder kort og godt: "Maren

Madsdatter er her begravet den 28Augufc
Aaret1578."

6) Dem allerede iBispehiﬁorien omtalte, Biskop Niels
Skavq fom bøbe 1500.` Hans Baaben hcen'ger paa '
ææagen, noermeﬁ hans ÅEíígfieen, og er nyligen reﬁau
reret.

'

7) En Praeﬁ (Sacerdos) Niels Pederfenx fom: dode
. :1380. Infcriptionen er faa forflibt, at man neppe
mere kan læfe den.
_ III a.

.Herfra begive bi os til de lnfkede Begrnvelfer under

(8*) '
\
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den notblige Side af Choret- hvor vi træffe, fra _Sacri
ﬁiet af: -r
,
`
*
. 1) En Stiftffriver- Otto Funchs- ,Begravelfe- om
I,l)vill_en viille vide nogec videre at_ melde.

Vi gaae l

* altfaa vibere til
'
2) Den -anden J'pvøelving, fom øve Schade til Kjaer
bnegaatb, fvrﬁ Informator hos den udvalgte Konge,

x

Chriﬁian V., Kong Chriﬁian IVbeâ Son, ﬁden un
der Frederik III. Laensmand paa Falﬁer og dervaa

Søenêmanb, og den- ﬁdﬁe Lansmand- over Roesknde
Lam- tilﬁdﬁ Geheimeraad- har-ladet indrette til Fa
milie-Begravelfe. I denne ligget nu en heel Fame

lvlie, -fom har vaeret færbeleâ'ulnllelig. Det er bet-for
meget vaafalbenbe, naar man paa ben, lille, forte Table
- -j de forgykdte*Bogﬁaver læfet Stormandens jordiike Pral:
”at han i levende Live havde ladet *indrette bette Grav
minde for fig, ﬁn Gemalinde og ﬁne Bernd for at

* boereOmforg for ﬁn og Sines falige Aﬁe og Lein

^

ningerne af de afdode Legemer." Han fynes felv at
have gjort Begyndelfen med at ﬁytte ind i denne
Jänle, thi hans Siifie, ovetttnflet meb Uedem ﬁaaer
i den yderﬁe Krog„ faaledes tilboelfet med flere min;
bre, at man neppe kan blive ben flote, vteegtíge, lan:
forgnlbte Mesﬁngplade vaer, fom 'indeholder hans
Evitaphiumx endnu* mindre den ﬁore Mangde andre
med Vaabnerf Infcriprioner- silfalmee, Söibelfvtog,

' _ „-. Bodbdnner ze. Han var fobt 1609 og bobe 1664._
'

' Hans

(Siemalinbe, Augnfta

Margretha

Marfchalk- var føbt i Bremervörde. Paa en for
gyldt Mesﬁngplade paa hendes Liigkiﬁe har man ilfe

forglenit at opregne hendes 16 Ahner.

~

Bed Siden af dem ﬁaaer deres Dauery In ,
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dithe, fom var gibt med Admiral Christian

Bielke,

i en med Laeder overtrukken og med for

gyldte Messingfirater for ynet Kiste. Ved Siden af
hende ligger en afhendes Dottre i en fimpel Kiste.

Dernæst Oberstlieutenant Eiler Bielke, for
modentlig. Faderen til Christian Bielke; han faldt i
Slaget ved Helsingborg d. 30 Octb. 1676.
Foran og ovenpaa dise staae:

1) Hendrik, en Son af Christian Bjelke og

-

Judithe

Schade, i en Kiste med forgyldt Messingbeflag.

2) Marie Sophie Bielke, Christian Bielkes an den
Gemalinde, en Datter af HenrikBielke til Ellinggaard,
Admiral, Geheimeraad, Gouverneur over Island, og
Ridder af Elephanten, i en med fort Floil overtrukken
og med forsolvet, Messing beflaaet Kiste.

3) Christian Bielke til Basnes og Edelsgave, Ad
miral og Ridder af Elephanten, i en praegtig Kobber
kiste med forgyldt Messingbeflag.

4) Claus Christoffer, en Son af Christian Bielke og
Marie Sophie Bielke. HansKiste er overtrukken med
Laeder og beflaaet med Messing.
5) Niels, og

6) Hans, Sonner af Christian Bielke med hans tredie
Gemalinde, Vibike Juul. Kisterne ligefom den forrige.

7) Edele, en Datter af Christian Bjelke med fin
anden Gemalinde Marie Sophie Bjelke, Soehelten
Just Juuls Gemalinde; hendes Kiste er overtrukken
med Ruslaeder og firet med forsolvede Tinplader.

8) Juft Juul, Viceadmiral, som faldt i Slaget mod
de Svenske i Pronevig ved Rygen den 8de August
1745; han var fodt i Viborg 1664. Hans Kiste er
overtrukken med Ruslaeder og beflaaet med forsolvet
Tin. Paa en af Pladerne staae danske Vers, hvortil

en Peder Falk er Forfatter. Uden paa Muren af
hans Gravsted findes hans Epitaphium udgravet i en

poleret Plade affort Marmor, som C. Sehested har …
ladet ham fette. Redenfor haenger i en Laenke den
12pundige Kanonkugle, fom bragte ham Doden.
For desbedre at kunne indsee denne Families Slaegt

kabsforhold betragte man folgende Tabel, hvorpaa tillige
Personernes Fodels: og Dodsdag ere anforte:
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Aug..
April
f.
d4.
Juni
6.6.
1687.
15,
d,
1706.
5.
1694,
d.
15.
A.
Mai f.
ßd,
f.
21687,
1690,
1676,
1678,
31684.
Juli
d.
29.
d,
4Mai
616.
128,
.17J.N1a6o9n81v6.,

l
VFehr,
Ian.
a1694.
13.
d,
d.
1.
ri
1686
felfeng. Fehr.
f.
1645,
1657,
d,
Jan.
8 31ml,
8.
Chrfﬁian
Sophie
êöielfe,
Schadex
Cathy.
Jud.
BielkeVibeke
Marie

g
‚—fr—^
-`
w'

Hans
Sophie,
HendrikCNiels,
Edele,
hAnne
Claus
riﬁof erx
. f''g_'
I

Ernie
GAnden
emalfinde
Septbr,
d.
October
19de
7de
1664. `f.
1654.
Anguﬁ
Septbr.
f.
1619,
1609,
d.-23de
d.
19de
l

MSchadex
Aug.
Max-g,
aOve
x-fchalk„

BAuguft
av.
ö“
dr1678
1felfcn`g.

Judithe
Schade'
Cathrjne

f.
1649,
Juni
d.
4dc_'
1x

H.
1694,
Dec.
Mai1694.
d.
2-1,
d,
23.

Gemalinde
Tcedie
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Man feer beraf, at Admiral Bielke dar ulhkkelig -

med ﬁne Jänfirner, i det han miﬁede begge be to *ferﬁe
i Qåarfelfeng, og ben fibfie, fom ooerlevede ham. haode
den Sorg i eet og famme Aar at miﬁe baade Mam
ben, ﬁn eneﬁe Stedfon og begge ﬁne egne Sonner;
den ene Datter- Edele. fom endnu var tilbage, og fom
bleo givt med Smal, blep ei heller celdre end 22 Qlar, _

og ni Aal* efter hendes Dod traf Kuglen hendes Mand.
Denne Begravelfe blev 1743 tilfjenbt Kammer

herre Peder Smil, og ham tilfkjedet paa KirkensVegne.
3) I den tredieBegravelfe ligger Ode Gjedde til Tome
mernp, Eﬁibber, ,fom' udmoerkede ﬁg underChriﬁian IV.
fom Rigsraad og Rigs-Admiral- og har bed flere fiore
Bedrivter erhveroet ﬁg et uforglemmeligt Navn i Hi

ﬁoxien. Den beromteﬁe af disfe* er udentviol ben, at

ban, Aaret 1620, fom pberfte Befalingsmandover en
danfk Eskadre. fom Chriﬁian IV. deels ipolitiike deels

i merkantilﬁe Henﬁgter. havde fendt til ØenEeilon,
ﬂuctede
en. Handelstractat
medafKeiferen
af paa
denne
Øe
Iog
tilforbanblebe
ﬁg afNaiken
Tanfchaur
Koror
mandelkhﬁen ,en Handelsplads. Tranqueba-rz med

den omliggende Egn. 'Efterat Admiralen havde taget
den aftraadte Egn iBeﬁddelfe. befeefiebe> ban Handels
pladfen og Havnen ved et af Steen opført Slot med
Bolvcerker og felve Haugen, fom_ ban havde beﬁetnt til

Bolig for Commandanten. Derved lagte ban Grun
den til de .Danfkes Handel og de Danikes xBeﬁddelfer. '
Ofiindien.
.HanLiigkiﬁe
var fedt
dode ogZhans
1660. , Com
Paa hans
liggeV15,94
hansog
Kaarde
manbofiap; paa Hotelvingen ere Vaabnene :udhnggede.*
»Bed Sidenaf-ham -fiaaer hans Gemalinde og 2

af hans-Dotterdottre. V_,EDen .ene afA dem dar ;et for

12()
tibligt Foﬁer; hun ligger i en neppe 10 Tonnner lang

og balv faa breb Liigfiﬁe med et Laagaf Ibenholt bvorx
paa en forgblbt Solvplade med Infcriptionen. Det

'~'-

SJJiærliværbigfte berveb er, at bet lille LiigF fom ligger li:
gefom iﬁn SBugge paa Silkepuden fom ere ubfioppebe med

'_
7.--

Klidl flet ille er angrebetafäorraabnelfe, formobentligt

x ,

forbi hendes Puder have truffet alle Safter til dem.

Herfra venbe vi os til de venlige Kapellen men, ba vi
bog maae pasfere den nordlige Gang paa Veien berben:

faa tage vi i Fordigaaende de Liigﬁeen i Øiefbn, fom babe
'noget llbmærtet eller Tim-geltende enten veb ﬁg felv eller un

bet dem. Vi begbnbe fra Sacriﬁiet af.
'
III. b.
Den nordre Gang.
Denne Gang inbebolber i alt 43 Mindeﬁeney af hvilke
nol folgende foltjene at udmeerkes frem for be anbre.
1) Lige foran ben norblige Indgang til Sacriﬁiet ligger
en Steen over en Borgermeﬁer af J'palmftabt, Hans

11"` f anb'erfen G-untzovl tilligemed ﬁn Kone og ﬁn
êvigerbatter, fom bebe alle tre i Midten af bet 17be

Qlarbnnbrebe. Pag Liigﬁöuen ﬁaaer deres Levnetsldd;

Epitaphiec paa en fmuk Sandﬁeenlllom hoenger paa
ben øﬂlige Spille, inbebolber betimob blot Bibelfprog og

gudelige Tanker- under den befbnberlige Dverffrift:
_

?Erens og Livets Krone- hvorimod Liigﬁenen

har til Motto; SBaneerenå og Dedens Krone.
"3:2) VSige fydlig for benn'e Familie ligger Seren Olfen
(Severini Olai) tilligemed ﬁn Kone'." Han mu' Pmﬁ

` w'- oed.,Domkirken og bar-.foreviget fit Minde ved*en
i

"

.-endnu 'vedvarende- Stiftelfe for belågattige. Liigﬁenen
bar itfnn enrfimpel Jnfcription.
'

13)-og.4) To Steele veb Siden af bveranbre. Under den "
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Ene ligaer Frederik lldens Hofproeﬁ- Magiﬁer Niels
Nielfen Colding og hans førfte Kone; Begge to
ere ndhugne i fuld Coﬁume, Under den anden ligger
hans anden Kone- (om allerede to Dage efter hans

Dodfulgte ham i Graven 1578. Hans forﬁe Kone

med 'hvilken han havde levet i 26 Aare var 18 Aar
- celdre end han , hans anden Kone, med hvllken han
ikkun levede i 4X- 29 Aar yngre end han. Hans hele
Alder var 53 Aar.

Ved Fndderne af- disfe ?Egtefolk ligger en uanfeelig
fmaI, Cðteen, under hvilken en af Danmarks meeﬂ

fortjente Maends Been [kulle hvile- den Mands nem
lig, hvis Flid og Grandffning vi have at takke for

Efterretning om vore Forfaedres Bedridter- Sa po
Grammaticus's. - Et Epitaphium paa Trcee i

forgyldte Bogﬁaver paa Pillen ikraaes over for Ste
nen indeholder hans Roesf men efter al Rimelighed
er denne Roes fsrﬁ meddeelt ham af den laerde og
yndede Biikop Lage lime, 300 Aar efter hans Hedene

gang. Aaret1728 er dette Epitaphium bleven frifket op.

Men Saxo var íffe, fom Epitaphiet melden
Provﬁ bed Domkfrkem men Loegmand og, efter al
®anbfpnlígbeb, Sbrioateâecvetair hos Bij'fop og Erke

biffen übfalon, under Waldemar [ldens Regjering. '
Hans Danmarks og nceﬁen hele Nordens *nldre Hjﬁo- .
rie er, tilligemed Snurre Sturlefen og de gamle nok

difke Traditionen» islandjkex deels romantijke deels ro
managtige- Sagaer og Heltevifer- af hvilke han betjente
ﬁg ved Forteellingen af de oeldre Begivenhe'der- Hovedz
kilden til den nordifke Jpíftorie, ifm* i det indholdsrige

-Tidsrum fra 1100-1200, fom' han for ﬁdrﬁe Delen
feld oplevede.

Pan en vis Maade deelte en Lands
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mand - tbi han var ingen Saxfe af Fsdfel, men
Saxo var hans Navn/ og Grammaticus betyder i de
e Tiders Sprog en Laerd- -- ben banfte Særbe, Peder
f en, denne uvnrberlige Fortjeneﬁe med bam, i bet ban

mebbeelte hans biítoeie, af bvillen der ikfun vare 2
a 3 Jbaanbfi'tifter mereftil, bele Verden veb at be:

førge bennbgivet. paa Prenc i Paris i Aaret 1514.
. ._ Saxo er ofte bleven-roeﬁ for ﬁn ﬁrlige Batinitet, og
vitleligen ﬁaae alle hans' Samtidige, og endog de ﬂe
ﬁe af bem, fomlevlebe og ftreve efter hans Tid ind
til Reformationen, langt tilbage for bam, enbífionbt
iíiebetfor llbtrbifet Girligbeb, Ordet Svnlﬁ nok vat

=rigtigete. Dog tllkommer ham med Rette af alle
Rordhoere den inderligﬁe (lab, ben bjetteligíie Hylding
for hans Flid. At han ei var nogen Geiﬁlig, endnu
minbre, fom E'pltaphiet vaaliaae'r, Sbtovfi, følgelig
ætælat, bevifev'felv Simpelheden af hans Lijgﬁeen;

tbi fomPrteﬁ vilbe hans Aands-Svob nerve faaledes

være bleven kaﬁet i en Krog, men alenlange Infcrip
tioner vilbe forlbnbe os hans Fortjeneﬁer. ngaa
hans Dddsaar er'angivet falíl', tbi han bvbe ikke 1190
men nogle Aar- fenere.
Lige for Indgangen til Choker ligger en Steen over
en Domherre- Seren Difen, fom bøbe 1564. Hans
Venner- (om lobe bam faette bette 9)?inbetegn," kalde
ham Skolens berlige Meecen.
Oben over Infcrip
tionen paa, Stenen er et C'öfelet._nbbngget, om bvilfet

ber flbnger- ﬁg en Slange. Sagnet fortæller, at der

ﬁ'ulde være begravet her en Dauer af en Domherre
"om af ﬁn Faden da han vilbe reife udenlands- bavbe

erbolbt en lille Sum illenge, med den êöetingelfe, ifalb
ban ei kom levenbe tilbage, at nbfaette lamme for de
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Fattige- men da, han dode'i ublanbet, habde Datteren

for disfe Penge ladet ﬁg fotfæebige en Ænlbfjebe.
Da hun nu føefte Gang bandt Kjeden ..om Jbalfen, [tal
den have_ foyvandlet ilgtil enêlange, fom 'aab al
Skab fra hendef hun førte til mennben, faahun maatte

dne af Saleß
_' -**'
'7) Noget l_æng'eee mb ligger Nieokaus Fr-fes- Can
tor ved Domfirfen- alcfaa sJJreeIat, dvd .1527, Vaa
benet af den abelige; Familie Fries er udhugget paa
Liigﬁenen.
,
8) Under Stenen No. 8 ligget, i og ved ﬁg few ei inf!
mærfnærbig, men ved ﬁne Foraeldre og Bedﬁeforaeldre

des-nere befjendt âberfon, Lars eller LauritsHam
fen , Johannis Lagoniá. "Han var nemlig en Son af

den utrættelige, rmektige, af den* katholfke Geiﬁligh'ed

dodeligt hadede og forfulgte, udbreder af den lutherfke
Troe, og den fsrﬁe l'utherfke Biffop i Rib.» Hans
Taufons, (eldﬁe Datter Dorotheas- eneﬁeSon.
HansFader Mag. Lago Johannis, Jens *Larfen- var

ligeledes Bifkop i Ride. Han dode fox-end hans För
aeldre 1576.

Gravfkriften- v(om er (inom. í` hans

Nav-17 indeholdee blot inuit-til hans Fox-celdke.*
9) Veﬂlig for Dette Lfig ligger et ungt Mennefke af de '

fornemﬁe Sleegter i Danmark- Jacob Friis7 en
Ømmf Henrik Friis til Hesfelager. Han dode
1567. Saa ubetydeligc ec Subject den Afdede nu

end maa fynes i Efterverdenens Øine, ligefom faa
mange af hans Ligemoend- enbffjønbt han paa Mo
numentet bliver kaldet Nobilis -et optimæ indoli's
puer: faa mærfbæebíg er dog aHígevel ben, paa hans
Lijgﬁeen under Infcriptionen paa ham felv, meddeelte.
(innretning, at man bed at grade hans Grad fandt

o
I
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i Joe-den sﬁlig for hans Gravﬁed en Vlyplade med

folgende udﬂaarne Indjkrift: (naturligt paa Latin)
"I Qlatet1233, unbet Kong Waldemar II.
âiegjeting, ba niels Stigfen (paa Stenen

ftaaiet Sitig) vat Bifkop iRoeskilde- do
be, efter andaegcigen at _have fkriftet og

godt ordnet fine Anliggender-.Borgereni
Roeskflde wilhelm og blev her begravet;
vi dee i bet vi fodes." Man [kulde naeﬁen-"troe

at hans Dvd ei havde været til ulempe »for Geiﬁlfg.
heden. Isvrigt kan man af denne Efterretning vel
drage den rimelige Cñluming, at der ere mange jævn:

tidigef Åvel endog tibligete êöegtavelfet, forte-wagte af
andre lettere.

"

10) Lige foran Opgangen til .Che-Wan IV. Kapel ligget

Widder Lago Urn e, Herre af Boferup.

Han var

Landsdommer i Skaane og bøbe 1530. Han er ud
hugget paa Liigﬁenen i Ridderhabü i fuld Figur .med
ﬁne adelige Vaaben.
11) Ved Süden af denne ligget en Steen over Andreas

* Barbye- Chriﬁian* llldies Raad og Secretair d. e.,
efter vor iibáiitlet, SDeputetet, i bet tydikeKancellie.

Han blev brugt i mangfoldige Statsforrefninger ifcer
volitiffe, og meeﬁ ved de tydfke Hoffe" ligefom ﬂere

af hans Collegen da det tydfke Kancellie tillige indbe
greb bet nuværenbe udenlandfke Departement. Ihans

ﬁdﬁe Leve'aardar'han ífæt beﬂjceftiget med at'drjve
en _Proces igjennem, Kong Chriﬁian III. førte imob

en meklenborgﬁ! Adelsmand, Morten von Waldenfels
forbi henne ei blot havde bortfdrtKongens Qænâmanb,

ijkop Balthafar Ranzau af Lübeck, men og tillige
- imbfagtﬁiongen, faavel for Kammerretten iBerlin "dm
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i

beb ben tbbfieâiigbfamnterret. Efter Ranzaus Dvd
under hans" Fangenﬁab i Lauﬁh-vidﬁe han at mage

det- faalebeñ, at' Domkapitlet i Lübeck valgte ham felb
til Bifkop. Der er der-for ban iInfcriptionen paa hans Liigfteen bliver ﬁndet:: Priuceps Episcopus elec-i ,

ms Layher-11818. et Udtryk Ingen bar oidfi at forllarez
ftiønbt dethoerken: er.;m"ere-: eller minbre end: ”nbbalgtl
-- -, Fyrﬁ-Biﬁop-til-Lüberk." Foruden derte-dar han Dome,
herre beb *Roeskilde og Viborg Domkirkee.; .Han rede"

i Kjobenhavn 15.59, ikkun 51 Aar., sammet.

;,

.

Vi ere nu komne *midt iibangen og knnne i Forbie,
gaaenbe- fee inb til :Frekenkloﬁerets og bet bertil greenbfenbe
- St. Laurents, Kapel. fdrend bi naae det forfie befilige, nem

lig: -T r-olles Karel. fom bi allerebe kunne kjende beb fin'

IWZTrold paa Deren.
- ,

'

_

'

'

.

IV.

. . ».

De *veftlixge Kapeller. --.'.-:3 1

_

Her træffe bi fer-ft Niels Trolles Karel. hoori bi
for betragtede Dronning Anna Sophies oghendes Borns
Monumenter. Dets Hiftorie have oi-.alleredelcefi ovenfor.

Decke Kapel- er fra den oﬁlige og nordlige'Side lukket beb
et kunﬁigt Tralvcerk :af Treeele-me'n Deren beﬁaaer af et

Ierngitter. hvori der ﬁndes en Trold- alfbilbet, fom med dert
ene Haand holder ﬁg ;faft beb 'fin Vale.: har Spor-er paa
be nøgne Hate og kuns fire Treer paa bbetf Fod...;: ..Sval
ojngen , bbori nn Trolles Familie fiaaer, er-tilmnret. Del-i

ligge 10 âberfoner, hvis Kiﬁer je'g ikkehar .kunnet faae at fee.
Niels Trolle bar fodt paa Trolholm 1599, og bar;
font man leer af hans Berns Gravﬁrifter. bæret Laense

wand over Roeskild'e-Lcen og boet, font alle Leensmiend.
paa Bispegaarden. i Aarene 1643-1656_og tillige veeret

Admiral. I denne Tid bar" ban altfaa formobentlig, fom
O

126

-

allerede ovenfor er meldt, ladet indrette denne Begravelse.
Siden blev han Rigsraad og Statholder i Norge. Ved
Frederik III. Hylding fom Souverain bar han Svaer
det. Han dode 1667. Han var ei heller lykkelig med
fin forste Gemalinde Mette Rud, og fine Born, thi
hende mitede han 1632 i Barseleng, da hun ikkun var
25 Aargammel, og hans Datter, Lene, fom var givt

med Prinde Hobmesteren, Enevold Parsberg, dode allerede
ifit.21.de Aar, 1662. - Ein Son, Jacob, fom allerede

havde gjennemreist Tydskland, Italien og Frankerige, dode
paa finanden Reise i Orleans 20 Aargammel. Hvorle

des Kisterne have været beskafne, har vor Referent ei meldt
os; de faae nu allesammen iHvælvingen under Kapellet,
De fleste ere dode fom Born.
Til dette Kapel foder Begravelles Kapellet af Otto
Krabbe, Herre til Egholm og Holmegaard. Han var
-

-

Geheime Etatsteller Statsraad, Stiftamtmand, Amtmand
över, Amterne Roeskilde, Tryggevelde, Wordingborg og
Msen, Ridder af Elephanten o. f. v., fodt 1641, dode
1719. J Aaret 1717 nedlagde han fine Embeder og levede

i. Roe paa fine Godfer. Hans Kiste er ikke her men staaer
it Begravelles Kapellet i Saebye Kirke paa hans Gods Eg
holm. Derimod har hans: tredie Gemalinde opreist ham i
den nordlige Pille, i hans Kapel etpraegtigt Monument af

fort Marmor. med. hans Brysibillede og nogle Sindbilder
ihvidt Marmor og et langt, latinsk Epitaphium, hvori
alle hans Embeder, Gemalinder og Born blive opregnede.
J. Kapellet staae Kisterne af hans. Gemalinder og Born,

nemlig:

-

-

1) Hans forste Gemalindes, Dorothea Gersdorfs
til Aakijer, fodt den 18de April 1654, dod i Hanno
ver den 3die Juli 1680. Hendes Kiste er overtrukken
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med Lader og'j'foerk befat med* »fo'tgyldee-Mesﬁng
plader.

,

_,

-

,

2) Kathkine Sufanne von .Sahm hans' anden Ge

maiinde- fodt den 10de Iuji 1666; m den 29de - , - .Mai 1685, altfaa life fulp'19gâlar gammel, fkjondt
hun 'alterede :haode været -gifc i'-4 Aar. -Kiﬁen er
-ovettrukken- med :Fl-"oil, og befat: med :forfoloetl Blik.
3) Birte Scheel , Krabbes teediexGemalindeMg

4) Otto Krabbez deresSow bigge'iKiﬁer-afiwft
Marmor- men ud'en'Infcripkion'; ' i "
i '
5) Charlotte-e lealía, “ Otto Krabbes -Datter- med'
Birgitce Scheelz >fddtden'80te November 1689, dvd
den 25de Qlugnﬁ1709'f Hein var-Aaret tilforn ble

'øen gibt med Kong Chriﬁian theﬁnatnrlige-êøn,
Greo ulkik yEbrlﬂlan Gyldenldoe til Samfoe, :Gene

ral-Admiral za; Him ligger i, en; praeg'tiß'Kiﬁd'af ~
Kohber med lu'eforghldte Mösﬁng'ZPlader og' B'eflag. `
Decke' Begravelfesﬁed“ kjobte? lS"?:'al>b`e'171`4| under den
Betingelfe- atLAroingerne-*Fkulde værelifﬁie- for at fornye
Skjodebrevet hoert 20de Qlar, dog fkulde de fog'e kongelig

Conﬁrmation nemnd”V font imidlemd 'ieixendnnkeo frenisiiﬁ .
og. altfaa Kapellet Kirken tilfaldet..; .6; 81::

mL:

Y

- * Pa-*a den anden-.Sidejaf Kongepokten er: '.Ha'h as ?Be

gravelfe, i det 'gamle éöetblebem'ê,Iﬁbën'ännlenð Ravel;
Det 'er .bekjendtx hvjlkenZ-betydelc'd Rolle-*Manden* Åj'pille'oe
under Chkiﬁian V.: J'geei'líaae, fornðen'lbamjelnf-og hans

toGemalindem fe; af hans Born:- ZTLZ'N-xji 'll :6-3-4
1) Vincenz Joachim .Hahn til Seekamp* ogHjorteF
W (pl-ing, var fm pa'a ﬁn Foedreiie'gaard 'Hinrikshagen i*
Meklenbokg den 22de December 1632. .Han kom
lfíben i danjki-Tjeneﬁe- og ﬁeeg under“ Chki'ﬁian Vte

til Geheimeraad og Overjoegermeﬁer. Han do'de 1680
1

.
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den 25de Januar. Hans Süße er tæt befat med
Mesﬁngplader og forgyldte Mesﬁngﬁgurer.
Den
Naade og“ den Tillidx Kongen havde til ham-,feat han

, fortæller Jbiﬂoríen, imiblertib have mfsbrugt til at
bortﬁerne- Mcend af Hoved og Kundfka'ber for ikke at

x nüﬁe noget df ﬁn Indﬂydelfe vi2)?ereringäfager og Konz

gens PWM; Dem im ifoer have - mere: "Tufaewec
'under Krigmme'd Sverrig.

.,-

'

-

:2)_-'chmsfrckﬁe,Gemaliude7 Si'dfel'e Ka'as- fod't den
26de Juni 1645, bøb den `Ste “September 1667 i

x -Barfelfeng med ﬁn Datter Sidfele- ,

5. Det er

fært not, at Infcripeionenpaa heudes Süße ifíun am
fører hendes og hendes- Fdroeldes Nav-1- uden at om
tale Mandens- end ikke med etOr-dz .Hendes Kiﬁe er

-, , * “lige fem den fertige. Af der'es Born ligger her;
' . '_ B) äriebericb, føbt den 26de 31761662, bßixaf en

- .- .‚-‚_ hidﬁg Fever 1679 den m November i marts, hvor
han [kulde fuldende' ﬁneStudier, og_hborfra den danﬂe
Miniﬁer i'Frankrig 'løb ham over Stenen bringe til

'ﬁt Fadeland, f *

*

'

5 4) Ch*riftian,f.fodt den 22de April 1665, dod den
16de Marts 1671..
e
„5) Sid1"elex ﬁebtl den 4be September 1667, bøb den

7

_*_24de December-f. A.

. 6.) Ida J'Qegebig, fsdt Rumohr- Hahns anden Ger

_ „_. malinbe, føbt 1648, dvd den 13de September 1681.
Kiffen er ligefom Hahns.

Af hendes Born ligge her

folgende;

Gbriftian,
’ 7) lQlugufi
1677. føbt den 27deIuli 1675, dvd den 19de
_ 8) Vince-rz Ioachimx fodt den 4de Mai 1677, dvd
den ddie September f. A.

1,29
9) Hendrik Chriftofferx foot den 10be91uguﬁ1678,
bob den 4de Mai 1679.
'

Vi kunne her ikke undlade endnu ae omtale en'
Datter af Hahnx fom ikke ligger ber,l nemlig So: .
phia Amalia.

J'Qun bar gibt med Grev Reventlov

hvem hun iblandt andre Born ogfaaI fkjaenkede en Dat
ter, Anna Sophie- den lamme, Kong Frederik Ill.
ophoiede til ﬁn Gema-linde og Dronning af Daumen-k.

Deroed blev Hahn Bedﬁefadec til en Dronning.
Bed en »Commisﬁonsdom den 19de- November

1'742 blev denne Begravelfe tilkjendt* Grevinden af
Sauroig, fom fornyede Skjodetx der lfolge Dommen

[kal [kee hvert 20de'Aar med 21 Rdlr.- Men ﬁden
er Skjodet ei fornyet. Dog blev 1747 i famme Ka
? pe( indfat:
10) Chriftian von Arnftorf- en Son af Feeder-ich
von Arnﬁorf til Svaneholm og Oveegaard- fom var
en Meklenborger af äoofel, og formodentlig en Svi
gerfon af Hahn. Denne Kiﬁe er kuns overtrukken »
med Bai, og Infcriptionen ﬁaaer paa en Tinplade
hvokimod de andre ﬁaae paa forgyldte Mesﬁngplader.
Liigkiﬁerne i Hans Kapel bare alleteoe for laenge ﬁden
raadnede tilligemed det-es Indhold og afgave ei alene et fælt
Syn men ogfaa en modbydelig Lust. De bleve Derfor til:
> [igemed de raadnede Faner i Aaret 1827 tagne bort og
nedgravne paa Kirkegaarden.
Nu ﬁaaer i Kapellec blot
Ro. 1. 2. Z. og 6. Kapellet er, [igefom det folgende , bed
Kirkens Reﬁauration- paa ny *bleven oppubfet, hvorved Kir
ken ei blot har vundet meget iêmufbeb, men ogfaa iLysning.
Bed* Siden af 'bette Kapeh under det fondee Taarny

,: er Otto Krags Begravelfez (om var det for omtalte

(9)
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10000 Ridderes Kapel. Heri ligge, foruden ham felo og
hans Gemalinde, 2 afderes Born, en Svigerfon, en Svi
gerdatter og 7 Borneborn.
1) Otto Krag til Voldborg, Rigsraad, var fodt den
5te September 1611 og dode den 10de Juni 1666.

Da de andre Staender, Geistligheden og Borgerne,

-

ei vilde bifalde Adelens Finants Forlag, men derimod
viste famme, at den ikfun betalte ubetydelige Skatter
afKrongodser, den havde til Laen, imedens dens Ind:

tagter affamme vare umaadelige, fremtraadte Krag
med forste Haeflighed imod den, om denne Revolution
ydertfortjente, Borgermeister Nansen, Souverainitetens
ivrigste Forsvarer, med de Udtryk: "I lavere Staen
der kjende enten ikke eller ville ikke kjende Adelens Fort
rettigheder og Skattefrihed, og lader fom J. ikke vid

fe, at Adelen er Frie og I Ufrie.”
Dise Udtryk, faavel fom fliere lignende, frem

fyndte overordentligt Souverainitetens Indforelle.
Ved den hoitidelige Act, hvorved Kongen og den
kongelige Familie blev hyldet som uindskraenket Arve
fouverain, nsd Otto Krag den Naade, at fore en af
de tre kongelige Prindfester til Hyldingstronen, hvor
han felv maatte finde fig i paa fit Knaee at aflagge
Troskabseden. Hans Ligkiste er overtrukken med Lar
der og bepakket med en Maengde fmaae Vaabner og
Figurer af Messing; paa Laaget ligger hans Sabel.
2) Hans Gemalinde, Anne Rosenkranz, fodt 1619,
dod 1688. Hendes Kiste er overtrukken med Floil og
befatmeduddrevne, forfolvede, Messing-Figurer. Baade

paa den ventre og den hoire Side af Kapellet haen
ger en Tavle af Trare med 16 Ahner; man feer,
hans adelige Sind har eiendnu forladtham i Doden.

_
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3) Niels Krag til Egefkoo) små Son, Geheime. Etatsraad og Deputeret for Finantferne) fodt 1653,
lIm 1713. Han ligger i en Sarkophag af forc Mar
mor befat med Lifier af hvidt Marmor og en Tavle).
hoorpaa hans Gravfkrift er udhugget i forgyldteBog

“ ftaoer. Arbeidet er fmagløfí, næﬂen plumpt.
4) Dennes Gemalinde) Sophie Inu() enDatter af

den bekjendte Soehelt Niels Jun] paa Taafinge) fsdt *
2

1664, bøb 1722.

Kiffen er ligefom de forrige, iffun

liggerh der oven paa endnu 4 andre adelige Vaude-1),
udhuggede i hbidt Marmor.

5) Disfes Son( Otto Chriftoffer) fodt 1692, dod
den 12te April 1714, af Svindfot.

Dennes Kifie er

af fort .Marmor med hvide Marmor-Figurer og Pla
ber, men Arbeidet er plumpt. Disfe. fern ﬂaae iKa
palm; i Kjelderen ligge folgende:
6) Chriftian Frederik) Ottos Son) fodt den 10bc _
November 1654, dvd* den 10de September 1662.

7) Charlotta Amalia) fom ei blev et-Aar gammel,
en Datter af Niels Krag.
8) Chriftoffer ulfeld til_Alslev, fom var Otto
Krags Datters) Sophie Amalias) forﬂe Mand) fodt

1645, dod den 12te Januar 1670.

*

9) og 10) To Born af dem) fom dode begge toinden de
bleve et Aar.

11-18) Tre Vorn af Sophie Amalia Krug med hendes
_

anden Genial) Greve-Otto Ranzow.

'

14) Korfiß Nofenkrarids) formodentlig en Broder
af Frue Anna Rofenkrands) fodt den 6m Angriff
1628, dod paa ﬁn anden udenlandsreife i Madrit den
4d- Auguﬁ 1653. Disfes Kiﬁer have inter udmcerket)

4

(9-)

-

1.,*

'

'-\
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undtagen .at nogle ere , befacte med forfslvet
öeﬂag.
l Mesﬁng 'I
Decke Begravelfes-Kapel er tilkjendc Arvingerne uden
noget Forbehold fra Kirkens Side. Herfra gaae vi op ad
den fydlige Qiang, lmr vi træﬁe

Liigﬁenen (Nö. 9 iGrundrjdfet) oder Kong Frederik ll,
Geh. Secretair, Elias Eifenberg fra Halle. In
fcriptlonen paa Stenen var allerede for mange Aar

_ﬁden ulæfelíg, men deﬁo* tydeligere ﬁaaer Ma'ndens
Liv og Levnets Hiﬁorje paa Epitaphiet- fom i ophoie
de forgyldte Bogﬁaver paa en smeâfíngtaple haenger
paa Muren. Der gif ei blot de vfgtigﬁe Statsfor
retninger ígjennem hans bomber, men han blev og
faa brugt i yderﬁ vigtige, endog farlige ?Er-inder.
Iblandt disfe dare -to Gefandtfkaber til den grufomme
Czar Iwan Waljuljewits- den værne, da hele det

1

danfke Gefandtﬁab begge Gange geraadede iLivsfare. -

ngaa til andre _Hoffer blev han fendt og nbrettebel
alletider ﬁne ?Erinder til ﬁn .Her-res ﬁorﬁe Tilfreds
hed. Imidlertid havde haus Anﬁraengelfe-r og Lidelfer

ifoer be, han havde maattet doje i Moskan- faaledes
medtaget hans J'Qelfen, at ban, ei endnu 50 Aar
gammel, blev enclediget ﬁne 'Tjeneﬁer'd hvorpaa han
henlevedeﬁne ﬁdﬁeDagei Roe i Roeskilde- hvor han

xddde fort efter i ﬁt 50 Aar. .Hans Kone Thaler-Hol

ﬁein [od ham fcette“ dette Monument. '
No. 8) En [atinﬁ Infcriprion paa en Table- font hoenger
paa Mur-en bed Siden afV den fydlige Indgang til
Kirken- fortæller os fort og godt en Mands Hiﬁorie
fom ligger ligeover for lamme, Johan_ Hartmann

ved Radu.

Han var en Holﬁener af Fo'dfeh blev

opdraget red Hertug Adolfs .Hof- tjente under-'Ge
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neral Daniel Ranzau femI dennes Secretoer i Sengen
med Soerrig (1563-70), -bleb derpaa Slotsjkriver i

Flensborg og, formebelft ﬁntroe Tjeneﬁe- af _Chri
ﬁian IV. anfat font Slotsforoalter oder famme Slot.
Paa Enkedronningens For-bon bleo han derefter Hof
faemmerer, af hvilken Poﬁ han 1606, for Svaghed
og Alderdoms Skhld-.erholdt ﬁn Affked. Han begao

ﬁg dei-for paa 'Reifen til Flensborgh for i Graven at
forenes med ﬁn allerede *for afdr-deaKoney Anna
K ellinghuf e n.

Imidlertid overrafkede Doden ham

i Roeslilde ihans 72 Qlar, hvor der oed Enkedron
ningens ?Edelmodighed blev ham fat dette sDlínbeá'maeefe.
I den fydoﬁlige udbhgning oed Siden af Trappen til
Omgangen bare to Begraoelferh nemlig Landsdommer Hans
Ehms og Magiﬁer Paulins. I den-forﬁe laae Ehms
Frue Anna Kir-[line Schaveniush fodt den 29de Januar
i 1663, bøb den 10deDeeember 1734, med tre af ﬁne Bot-nz.
idea, anden Magiﬁer Weder sllanlín,Øbgnenraeíi til Noes
kilde Domkirke og Prooft oder Sommeherred- fodt 1662,
dvd 1729. Men da alting var raadnet og Kapellet ei alene
afgav et faelt Syny -men og voldte megen Troek i Seit-Een,
faa bleve xLigene begravede paa Kirkegaarden- Indgangen

fra Kir-ken muret til, og Pladfen omfkabt til Materialhnfe
"om nu have en egen Indgang fra Kirlegaarden.
Det hngﬁe Begraoelfes-Kapel bed Kit-ken var det her
beer-ende Frokenkloﬁers imellem Chriﬁian lIVbeá og St. Lau
rentfes Kapel.

En af Kloﬁerets Stifterinder- Frue Bette.

Scheelh havde 1700 fjøbt det af Kirken- og det bøtte endnn
Kloﬁeret til, [kjsndt der i mange Aal* intetLiig met-e var bleoet
bifat i faneme. Det forﬁe Liig- (om bleoher inbfat, var
Frokent eller (om Infcriptionen , kalder Ibenbe, Iomfrue,

Charlotte Amalia ,Due- fodt den 20de November
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1684, og dod i fit 22de Aar, altfaa 1706; det fidfe, fom
blev biat 1758, var Chriftine R. sdfteen Sparre,

som var fodt 1680 og allerede i Klosteret 1699, hvor hun
altfaa levede i naesten 60 Aar.
JKapellet felv fode 13Kister, for det mete overtrukne
med Laeder og en fimpel Inscriptionsplade af. Blye; i Kjel
deren flere ligedanne. J Kapellet, foran Kisterne, vare,
besynderligt nok, en Deel Stoletader, formodentlig for

Froknernes Jomfruer, da de felv havde et Pulpitur i Kiri
ken. Nu ere alle dise Lig ligeledes tagne bort og begra
vede paa Kirkegaarden, hvorimod der, efter Overeenskomit
med Klosterets Forfandere, er anvist Klosteret en Begras
velfes: Plads paa den nye Kirkegaard, fom Eqvivalent.
Endnu er der en, paa en vis Maade, fjukt Begras

velse af en for ei uberomt Familie, nemlig Schades Fas
milie, som har givet Roeskilde Kathedralskole flere Rector
res, Begravelsen iHvælvingen under det sondre Vaabenhuus. "

Her ligge faavel Rector Peder Schades Kone, Kathrine
Bartholin, fom dode 1698, fom Rector Jespar Schau
des forste Kone, Charlotte Amalie Braem, dsd
1714, tilligemed et Par Born og en Svigerson. Den vig
tigste iblandt de Personer, hvis Been her hvile, er imidler

tid Johannes Schade, KongAugust af Polen og Chur
fyrst af Sachsens Raad og Refident i Kjobenhavn, fom i

Begyndelen afFrederik IVdes Regjering ved en Rencontre
blev stukken ihjel, fjondt Inscriptionen kalder hans Drabs
mand en Snigmorder.
-

Vigaae videre op. ad denne Gang forbi Daaben, for
at fee os om, efter de maerkeligste Seevaerdigheder i den

mellemste Gang iKirken.
-

-,

Den mellemfte Gang.
Denne har ialt 41 Ligsteen, af hvilke folgende bedakker
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efter vores Skjsnnende) Sweet af de meet! vlatlge, her
under dem hvilende) sDet-faner, endfkjondt de Øvrige, Prov
fler, âllræfter, Nectorer vev (Satínffvlen, Borgermefiere o. f. v.

i deres Tid vel ogfaa have været agtoaerdige og fortjente
Smænb, af hvilke en Dee( endog har erhvervet ﬁg et Navn
i den literoere Verden. Vi gaae fra Choret af ned ad Gan
gen indtil den faakaldte Kongeport;

1) Naar vi fkride over en Siigtleen, der ligger over en
Cantor og Domherre ved Kirken) Johannes Jo
hannisv. e. Jens Ienfen) 'fom dode 1472

2) en anden Domherre) Iacob Pederfen) fom dode
1440

f

i*

3) Kong Chrifiian III. Secretcer Eulenau fra Meiffem
fom 1565 og
'
4) en ubekjendt Domherre med Navn Ia co l), fom Aa
ret 1400 lagde.ﬁg her til Hvile: faa træﬂ'e vi
_
8) _paa en Liigfieen fom behæftet Muldet af en i ﬁn Tid
meget vrlvﬂ, i den theologifke Verden meget berømt,
og netop for ﬁn lyfe Forﬁands Skyldforhadt og for

fulgt, Profesfor ved Klobenhavns Univerﬁtetet) Niels
H e m mi n g fe n.
Denne Mund havde den llltﬁ-'Ee at leve i en Tid
-- 50 Aar efter Reformationen - hvori den hoeftige
Kampßimellem íJlrvteﬁantert'te og Katholikerne near:
tede til det bittet-ﬁe .Had imellem Lutheranerne og de
Reformerede felv. Io mindre. en ægte orthodox Lu- /

theraner fattede Luthers hsie Aand) des mere,fogte
han at efterligne Sammes Flamme-Idee og fordomte

Alt) hvad der ei var lutherfk. Ei alene i Skrifter)
endog paa Kathedre og sJðt'oebífeﬂole drog man til
Feldts imod hinanden med de meefi rafende Angreb
og hoo, fom vovede*at yttre endog ikkun den ringefie

I

'

136 '
Tvivl om Lucheks Lam-,es mígtígbeb.,,ifær-ertíflen. :nu
' Nadveren blev [trap forfjaetteret, fordomt og. forfulgt
_ af den utallige ,Heer af lutherj'forthodoxe Bulbidere og
Smaakotere. Til disfe Gjenﬁande af.. fåvrfølgelfeå:
QlanbenL bøtte denne Profesfor Igemmingfen, fom man dog
kaldte Danmacks Qaeremeﬂer, v_g fom hele den werde
Verden agtede og _ærebe fom et oplyﬁ ogffarvﬁnbígt
Ipvvev. _Han wmes ei- at miâbíllige nogle af Calvins
. gærefætnínger; dette blev Grunden til hans Fox-fol
gelfe. sJlaa (Æbnrfbrft angnft af êaxfenfﬁvng Fre
derik II. Gðvogerâ, iilítbnbelfe, mif't'ebeyfbafn 1579 ei
'allene ﬁt Embede men blev og forviiﬁ Landet og gif
til sDwflenbvrg. Efter, nogle Aars Forviisning ﬁk han

dog Tilladelfe at komme tilbage og erbolbt et Kano
- , nicat ved Roeskilde rSeðvrnfiete, bvor ban tilbragte Re

ﬁen af ﬁt vil-kfomme Liv i Roeog Glaede.
v _ .mot berømt hans Nav-1 var, tjener-vgfaa bette
til Beviis paa, at Kong Jacob af Skotland paa ﬁn
Befogelfes-Rejfe tilDanmark holdt det Umagen vaerd
at gjøre en Tour til Roesküde for at faae en Sam
tale med ham.

Det er derfoy vel neppe vverbrevet,

naar hans Gravﬂ'rift paaﬁaaer: at ban bavbe udbre
det d'e fkjsnne Videnﬂ'aber og Sprogenes Studium til .
Gavn for mange unge Sltenneífer, og ved ﬁt forige
og klare Fokedrag havde bragt et faabant Lys i Pro
pheternes og Apoﬁleenes SkrjfterF at ban derved
havde vpvaft êöennbring ei alene hos ñnelèanbåmænb,
men og hos alle Europas Lcerde.
1600.

Han dode Aaret
_

Giravffríften, fom hans Kone [od ham faettefer
naeﬂen ganfl'e forﬂidt og var før naeﬁen ganﬂfe bedcek
..xx

kee af de øverfte Stole paa vor bølre fpaanb.

Men
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Kirkens nuvaerende Verge har ladet Stenen traekke
. . . laengere frem paa Kirkegulvet. .

-

6) Her maae endnu omtales en, dog tildeels endnu
naesten fkjult, Liigsteen, hvis Indhold er ligefaa naer
beflaegtet med hinanden, fom defelv ere hinanden
naer, nemlig Ligfenen over Hemmingfens anden Kone

(hans forste ligger i Sacristiet) og over dennes an
den Mand.

-

AfStenen, under hvilken de begge to hvile, ligger
endnu en Deel under Stolefaderne, faa at Inscript
tionen: over Manden stikker halvt frem, istedetfor der

:

for ikkun stak et Endestykke frem hvorpaader blot

- var at lase de Ord: imellem hendes bemeld
- te Maend. Hendes Navn var Birgitte Lau rits Datter, fodt iFyen. Efter en 6aarig Enke
. . " fand giftede hun fig igjen med. fin anden Mand;
- 7) Mag. Christian Guldager, eller, som han over

- , „fatte fit Navn paar gradsk efter den TidsSkik, Chri
stianus Chrysagrius. Han var i Begyndelsen
- forste Praest og Provst i Kjobenhavn, derpaa Chris
-

stian IV. Skriftefader og tilige Domherre og Vica
rius ved vor Kirke. Inscriptionen paa hans Ligsteen
melder hans Dodsaar, og forfikkrer ellers, at han ei
var dod i fit Fodeland, men havde dod fig ind i fit
Fsdeland, (non obit in patria sed obit in patriam)

egentlig et flaut Ordpil. Han dode 1623.
8) Skride viover en Ligsteen over Sognepraest, Probst og
Domherre Enevold Randullf, fom dode 1676 og

9) over en anden over Rector og Domherre Johan

Petraeus, som ligger her tillige med in Kone, med
hvilken han havde avlet 16 Born: aa traffe vi
10) en Ligsteen med. udhuggede adelige Vaaben, fom skur
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[er Steve' af en Adelsmand Otto Brock enhnus
til Balder-swb i Fyhn og hans Gemalinde; han bøbe
1594.
-

11)

Infcribtionen paa Liigﬁenen bed Siden af ben forrige
fortæller, at der hbiler under famme Sogneproeﬁ)
Probﬁ og Domherre bed Kit-ken) Johannes ansisci

~Tröiel, b. e. Jens Frandfen Trbiel. Han bøbe
1666, ikkun 30 Aar gammel.

12) Loengere ned imod Veﬁen ﬁnde bi-»en Steen ober
I

Axel Walkendorf til Glorup, (om falbt1565i
Slaget paa Falkenberger Hede. For-erden Infcripcioz
nen paa Stenen er han udhugget i` fuld Harnjﬁ.

Gaae bi forbibborpaa
ﬂere Stene:
faa ﬁbde enbiMand
paa eni nor,
13) Vblaaøteen,
der er udhugget
fuld
Harniﬁ og en Kone i'fuld Corpus.

De ere Chri

ftian Gyldenftjerne til Reﬁrup og Frue) Doro

thea stab ellpeueﬁeup. Han bar feb: 1552 og babe
1617; hans Gemalinde oberlebede ham i 31 Aar og

14)

bøbe 1648, 88 Aar gammel.
Veﬁlig for Fsdderne af denne ligger en bíígffeen, bbor:

paa der er udhugget en Mand i fuld- Corpus) med
en Sabel i Haanden. Det er Frands Jbifpaníer,
Kong Chriﬁian III. Herold bed fremmede Jboﬂ'er, alt.I
faa Gefandt, ohargé d'Aﬂ'aires. Han ddde 1553, og
bet er paafaldende) at Infcriptionen er banff, ba ban
bog efter Nabnet bar en Udloending.
15) Lige bed dederne af Hifpanier ligger en, i. ﬁn Tid
meget befienbt, lærb âmanb, Bernt Schnabel)

Rector bed Kathedralﬁolen i Roeskilde) under en ﬁmz
bel Lifgﬁeen.

n R 16) Teer ded de norblige Gtole, bed Siden af de forrige,
ligget en Steen oder enffotnetn, abelíg Frue) (om
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dove faaet efter ﬁn Formaling med Lago Bech.

17)

Him er udhugget i fuld Poﬁtnr paa Stenen- med en
fort Infcriptionh hvori hendes Dodsaar finger in blauen.
I een Rcekke med Ro. 15 ligger en fior, boio, Steen
over den ovenfor omtalte, laerbe, men pragtelfkende og
overordentligt odﬂe Biikop- Jens Iepfen , (Johan
nes Jacobi). Paa Stenen er der ndhugget en Vis

pehat og Stav med de 4 Dm) fom pleie at ﬁaae fom
Shmboler bed Siden af de 4 Evangeliﬁer. Infcrip
tionen lærer os, at han og hans Broder- Joachim
Iepf en, begge ere oooe i Liam 1512, og at den
' Sidﬁes Svigerfaderh Joachim Bech til Ferslov har
ladet dem foette bette Mindesmcerke. Epitaphiet paa
Pergament paa den nordre Pille indeholder en fort,
men tro Skildring af hans Characteer- ifølge hvilket
han i eet og Alt fuldkommenc maae have lignet en
Alcibiades- med alle dennes ﬁore Talenter og Dyder,
Feil og Laﬁer.
'
Vi kunne ikke undlade bed denne Begravelfe ende
nu at meddele Folgende. Da man nemlig i Novem
ber 1753 gravene en Grav ved Siden af venne, be:
moetkede (äraverne, at famme var muret. Nysgjer
righeden brev dem til at [træffe et Pat- Stene ud af p
Mitten og man fane nn Biikoppens Slelet med Kal
ken og Diskeni de foldede .boenoen Nogle Stykker
af hans sJlallium, ligefom Overlaederet af hans Skoe
havde endnn godt vedligeholdt ﬁg. Man feer Deraf,
at vgfaa han er bleoen begravet i ﬁn fulde Ordens
Habit. Graven er i det øvrige af den (amme Befkafs

fenhed, fom den i den fydlige Gang under No. 2
anførte.

18) Ved Siden af bane, ved Fodderne af Chriftian
\

-

Hvidtfeldt, ligger den afRoeskilde-By og ifer af

… … dens Kathedralskole faa vel fortjente Borgermeister
Hermann Schroder, Fader til Geheimeraadinde
Meierkrone. Han testamenterte Skolen et Legat, af

hvisRenter 16 Discipler ugentig erholdt 8 Pd. Brod;
„ dog ere disse Legater, fom vi fiden ville faae naer
mere at hore, tilligemedflere andre, anslaaedetil Penge.
19) Lige sydlig for ham ligger Erik Walkendorpf til
-

…

Glorupgaardmedfin Frue (Berete 0:) Birgitte An
dersdatter til Alverup. De ere begge toudhug

„
…
,
20)

gede i Basreliefs i fuld Corpus, med. deres adelige
Vaaben. Hun dode 1668, han 20Aar derefter. Bei
gravelsen er ved en Commissionsdom tilkendt Kirken.
Laengere imod Vesten, under Biskoppen No. 17, ligger
Mag. Johan Friederich fra Flensborg. Eferat

denne Mandi ni Alar fom Hofmester havde fort flere
unge Adelsmaeend igjennem de fleste Lande i Europa,
og.paa een af dise Reiser af Keiser Ferdinand II.

havde erholdt Digterkrandsen, fod han i nogle Aar
fom Rector ved Latinskolerne i Kjoge og Malmse, og
blev derpaa Professor iPoesie ved Gymnasiet i Roes
kilde, hvor han, fom Epitaphiet udfiger, i fit 38te

Aar, 1641, bortbyttede dette Livs kummerfulde Tugt

huus imod de Saliges evige Bolliger. Hans Enke,
…
-

Maria Christiansen Glob lodham fettedette Monument.
Jovrigt har en Kancellieraad Hartmann for en
Deel Aar fiden kjobt denne Steen og ladet Inscript

tionen, som indeholder hans Leonetslob, afflibe, saa
man nu intet mere kan laefe end et Par latinske Vers
omkring Randen ogdet neppe nok, da deere fortraadte.
Naar vi forbigaae Stenene 21) hvorunder Dom
herre og Mag. Johan Anderfen ligger, fom dode
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, 1538, og 22) fem bedaekkede Affen af 'en Arkediaco
nus ved .Domkirtety vev 1463)l vg en tredie 23) hvor
en Karl Lanche„ fom babe under Gt*evefeiden 1533,
began ﬁg til Sine, men fom naefien alle tilligemeb flere

deels ere forflidte) deels ligge under Stolene: faa 'træffe '
vi længere hen imod Veﬁen

*

*

24) Liigftenen over Holger. Gagge til Forslov og hans
Freie) Beate ulfeldt til Boldtofte) fom begge dode
i Aatet 1630.

'

25) Qaengere imod SBefien ligger en Steenj over de jordifke

Levninger af Hans Pederfen) førti Chriﬁian IV'.
Siammertjener, ﬁden Tolder ved Orefunds Told ugen:

de'lig Domherre ved vor Kit-ke) og hans Kone. .Him
dode 1644, 39 Qlar, og han Aaret Derefter, 54: Aar
gammel.
'
,

26) Laengere ben, ifaer imellem de veﬁlige* Kapeller og
' * Kirkeﬁolene ligge endnu mange andre Scene fra celdre
Tider) tildeels forend Reformationen. Men deres In'
fcriptioner ere, da den almindeligeGang iKirken gaaet

det-over) nu aldeles forflidte og nlæfelig.
Kirken-fiaaer vel, fom Tiden har lært., paa en me)
get faft, men dog meget fugtig, Gram, fom deels for:

aarfages af et áTilbevoelv, den er omgivet af, deels Deraf,
at Vandet fra Kir-tens Tag ingen Aflobsrender havde. Bed
denne Fugtighed leed naturligoiis Kielderne meeﬁ. Dette
Onde tiltog med Tiden faaledes) at Vandet for et Par Aar
ﬁden endog trængte ind i Kielderen' under Chriﬁian V. Be
gravene, hvori det naeﬁen ﬁod en Alenhoit.
Kirfens
Vaerge Stammen-aab Haufen) kunde ei faa nøie vide) at der
gaves Kanaler under _J'pbaelbingerne og Render) fom ledte

manner i en Brond paa feloe Kirkegaarden) og del-fra over
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Ørænbt'en, faa meget desmindre da der for aldrig var tcenkt
paa at efterfee eller renfe disfe Render. Han [od bet-fot
grave efter og det fandtes ba, at alle Rendetrceer næften
teent bare opraadnede.
Da nu Aarfagen til den tilﬁdﬁ
oberhaandtngende Fugtighed var funden bleve Kanalerne un
der Kirkens oﬁlige eller Hovedende renfede og nye Render
lagte, fom ledte Vandet i en ligere Sletning fra Kirkegaarden.
Da Gravene hidtil laae lige op til Kirkemuren og alt Reg-n
band manglede Aﬂob: faa blev det den (amme drivtige
Mand- paa hans Foreﬁilling Derom, tillabt at lade anlægge
et btoelagt Fortoug rundt omkring Kirken- (amt en brolagc
Rendeﬁeen over hele Stirfegaarben, der modtager og born
fører alt det Bandx fom ellers blev ﬁaaende paa Kirke
gaarden og funk ned i Iorden. clillige blev Kirkegaarden
fnart herefter planeret og belagt med Genus- fom havde
den Folgex at Kirkel! er tør, og at man nu torfodet kan
gaae over Kirkegaarden, man før fom ofteﬁ neppe kunde
babe oder.

Da det mnligen kunde interesfere l'æferne, at fee en
Sammenligning imellem vor og anbreberømte danfke Kir
kers Storrelfe: faa fætte vi en faadan her nedenfor:
Lckngde
Al.

Heide
-

Al.

Vredde
Al.
____

Roeskilde Domkirke- indvendig 134

39

38Z

udvendjg 7 Al. længere. .
Aarhuus's Domlirke- indvendig, 147

35

37

Ride Domkirke- indvendig . . 1 100
St. Knuds Kirke i Dbenfe, ud-k
100
vendig . .
St. Bendts Kirke i Ringﬁed

40

50

-

36

. . 98

28

31

35

-
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.

.

.

.

.
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Roeskilde Gader.
Effex“ den naturlige Orden [Bulle vi nu, da vi have gjort
os bekjendt med Roeskildes çJlragtbogning, Qomfirfen,
indhente nogen Efterretning om de andre offentlige Bygnin
ger og Stiftelfer. Men da bi, for at angive den Mads
hvor de for længe ﬁden forfvundne engang have ftaaet, tidt
mnae beranbe os paa Gaderne og man, førenb man fjen:

der disfe4 vilde fnmle i Morke ved at lede efter hine: faq
ﬁnde vi det mere benfigtâmæâﬁgt, føtft at gjøre os bekjendte
med den Egn vi vandre i, for ﬁden desbedre at f'nnne ori
, entere os. Vi begynde fra Øﬂen og lægge Meerke til baade
de Gader og (än-(mr, (om endnu ere til fom til dem , der
ei længere ene forhaanden. Vi tage i denne Henﬁgt Kortet
i Haanden og tiltroede vor Vandring.
'
1) Rode Port kaldes fra Aeilds Tider den øﬁlige Ind

'tjørfel i Byen- ijondt der hverken er nogen Port
eller noget Rodt at fee, men blot en Vom.
2) Fra rede Port indtil det nuvcerende Toro løber Ahl- gaben, leelgaben, Qllgaben, Ohlgaden 2c, Jboo, x '
fom vi( udlede Ravnet af Qloel, forbi de Adelige Rulle

fretn for andre have habt deres Boepeele i denne Gade
tager not mærfeligen Seil, chi da Gaden ﬁk ﬁt Nav!!
`
(10)
u
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gaves der ingen Adel endnu i Danmark. Bilde man
- etbnmblogifere, faq [od Navnet ﬁg nok bedﬁ forklare

ved Algaden d. e. den alminbelige, [Lore Gade for
Alle.
' .
3) Fra Torvet inbtil Stingfiebgaben gaaer ben anben .Ho

vedgade i Byen: Skomagergaden. At den fkal
have faaet ﬁt malm af be tydfke J'paanbboerfete, ifaer
êfomagere, fom boefatte ﬁg i Roeskilde- et iffe ufanb:
fvnligt, ba oi have Exempler derpa'a i flere Stoeder
f. Ex. i Bergen i Norge, hvor Skomagerne underti
den holdt ilde bmw".
4) Fremveien fra Skomagergaden lige imbb Veﬁen kal
des êtøben, og ben ﬁdﬁe Ende
5) .Heftig Korsftrcede- fordi den fører til hellig Kors
kilde.
Fra røbe Port til heftige Korskildehuus* er 1458§ Alen
fom altfaa er Byens Leengde fra Oft til Veﬁ.
Vi begynde vor Vandring igjen bed røbe Port og fee
os om i*de Gader- fom ligge fnblig for be nu anførte.
6) Den forﬁe er ba J'peftemarfet, fom bet nu kal
beå, forbi ber paa Byens Markeder falholdes Hefte.

I gamle Tider kaldtes det ﬂethen Torvet- forbi bet
bar ben enefte Torveplads i hele Bye-1; men da Tore
vet nu holdes paa bet êteb, hvor fordum Sc. Lau

f rents Stief: laae, faa har bette fortrængt bilnt, uben
at faae et Nav-1, fom biint ei.l)eller babbe, førenb
bet blev til Heﬁemarket.
. 7) Store Torveftroede.

'8) Lille Torvegade.
9) Graabrodreftreede.
10) `grirfegaben, `faeefegaben, 'Hedfegadem

.pool-af Gaden hat bette Navn veed man life; men

'
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at bille aﬂede det af det tydlke Jàirfeb er nok lige:
faa falf! fem latterligt.

11) Munkefoeftreede.
12) Lcederftroede.

13) Snevreftie er iffnn, fem Navnet allerede tilfienbe:
giverfen fnever Stie) ifær der hvor den begynder
nemlig paa den øfilige Side af Apotheket. Den har
rimeligviis vaeret en ordentlig Gade i gamle Tider og

paa7det Stykke af Apotheker) fem [jeder til _(Sjaben,
maae fordum have ﬁaaet en grunbmnret ëängning,
da man endnu i vore Tider der har fundet Grund
mure med Kjeldere under.
14) Vor Frueftrcede.
15) En Gade- fomiikke har og ikke fynes at have havt
noget Nav-1). i det mindﬁe har jeg ikke kunnet ﬁnde
noget. At den i gamle Dage tog en anben Fakt end
nu, vifer Kortet.
.

16) Store Qllleljelgenâftræbe, i det baglige Livi
Roeskilde kaldet Skoleﬁroedq forbi den danjke Skole
laae i mange Aar paa det veﬁre bjørne af dette
Stroede og Atgaden.
._

17) Lille Qlllebelgenftraebe, „td Hufe fra ﬁore Ale
helgenﬁreede. Formodentlig er Gaden 'forbygget efter
Ildebranden 1735. Eieren af Gaakden har ifølge
êfjøbet, ei blot Ref til frie Indkjsrfel fra Corvet
men ogfaa efter Behag frie Ud- og Indkjorfel fra
flere Allehelgenﬁrcede. Haven til Stedec har før va'.
-ret Fortfoettelfen af Gaden.
18)“Dampeftroede.
,
19) Byen's enbeløfe Streede. Decke Stroede har

gaaet til sIbnggelmlfefh'eebe, fem gif ind med St.. *Bd
(10*)
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t'ildis Kirke. Gmmden til det endeköfe ëtræbe, over:
lod Magiﬁeaten i Roeskilde en sBognmanb, med den

Forpligtelfe til (âieren, at holde Port og Plankeveerk
til Gaden vedlige og lade ﬁn Naboe have frie Ind
Vog llbfjvrfel igjenneni Gaarden. Gaden har været det
andet Huns imob Offen fra Hamborger berberg, fal
ﬂ'eligen falbet Poﬁgaarden. Det kunde iEEe veere af

æeien, naar Politiet anholdt den nuvoerende Eier til,
at lade Port og çJSlanfevaerE fætte iﬂanb, chi det af

giver ei blot e't vnleligt (åbn/men er ogfaa nær ved
at falbe Folk paa Hovedet.
“
'
'
20) Stingftebgaben, faaledes kaldet forbi Veien deri

gjennem fører til mingfteb, [kjdndt' den vgfaa fører til
\

mange andre Byek.Y Den var" for 'meget fnevrere; da

Landedeien endnu gif igjennem_Bredgaden. Da den
noe Landevei blev anlagt, 1778, og nn ffnlbe gaae
lige igjennem även, fandt den fongelige General-Vei
commisﬁon det for nodvendigt at udvide Gaden til
des ﬁorre Beq'uemlighed for Reifende. 1777 havde
Byens Magiﬁrat ogv eligerebe Moend fjobt Gaarden

»aa Æojvrnet` af denne Gade og Skdmagergaden paa
Byens Yegne' til Hans imajeftaet, Siongenb, Tjeneﬁe.
Da Gaben nu af Gen. Veicommisﬁonen fandtes for
final: faa beflnttebe vg'afgiorbe famme, at bemeldte

Gade fkulde udvides afoens Saat-ds Grund 6 Alen.
Byen havde i alt givet 2200 Rdlr. for Gaarden; for
*de 6 AlenF den nu maatte aftræbe til Qanbeveien, er:
holdt den til .Hjelp til Bygningens Indﬂytning 550
Rdl. Beckagter man nu Stedet ndiagtigen og teenker

ﬁg de 6 Alen ud til Gaden til: faa fan man ncefien
itfe begribe, hdorledes en Vogn med fukdt Lees har
kunnet breie om det [fax-pe åjvrne, ifær, naar man -
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betænfer, at ber i êfomagergaben, lige nb for Ring
fiebgaben, bengang enbnn ﬁod St, s;'Soelâ Brönd.
.21) Fra Ringjkedgaden _giE et Sideﬁrcede imob ,Offen bag
.. om St Botildis Kirke- hvor nn Kjobmand Albrecht
Kornerups Port er, Puggepolfeft raeb e falbet. Den

omgraenbfebe' noE St. Botildis Sogn imod *Sonden
og ﬁodte*in1od Øflen famlnen med Byens enb'elofe
, Cfötræbe, iom rimeligbiiâ barrfaaet ﬁt Navn beraf, at
ben anben (Sjabe, ber ﬁodte til, bleb, efter Kit-Lens
meblaeggelfe, lagt til be Gaarde og Hufe) font bare
eller ﬁden bleve opdygte i Skomagergaden. Del-af
reifer ﬁg not ogfaa ben Rettighed for ﬂere Huns.- og
Gaardeiere i Skomagergadem at labe del-es Band fra
Baggaardene løbe bag om til Stingíiebgabeﬁ igjennem

Albkecht Kernel-ups Port) da det ellers har Fald not
til _booebgaben.
'
22) førenb man tommer til Ringﬁeds Port-eller rigtigere
Vom) træffer man paa heike Haand en ubeboet (äabe,
"om nu bruges til Stebflagerbane, ﬁore Blegdamsz *
l ftraeb e.
“1 '_
23) Pau venﬁre J'paanb ligger en af Byens forrige Ho
bebgaber, êörebgaben, ogfaa forbi i forrige Tider
Landeveien gif der igjennem, falbet K ongegad en.
Derfra ligge imob Sonden
24) Nicolai." træbe, igjennem hvilket den alminbelige
Sanbebei for gif.
~
25) Natmandsftrcede. Man kan allerebe af Navnet
ﬂutte ﬁg til, hvoraf det har- faaet ﬁt' bæberlige Navn,
26) Lammegaden ogfaa kaldet Tyvegaden) forbi
Tyvene bleve [edte ber igjennem til Göalgebaff'en, for:

ﬁffrer Refen i ﬁn Beikrivelfe om Roesk'ilde) men mel
der tillige, at Gaden erholdt det forﬁe Navn berbeb,
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at en adelig'Dame) fom boebei famme (babe, fffæn:
kede Lam til Byen.

Men rigtigere er bet at antage,

at Gaden bar faaet fit Nabn beraf, at Lamog andre
Dyr) fom bleve folgte udenfor Byen) blebe drebne
berigjennem, ba Qucegmarket-den Tid) fom enbnu,
bolbteå uden for Ringﬁedport paa aaben Mark ,nu
prnfarerneå Greecerplabâ, bed Swen af Rakkerkulen.
27) Fortfoettelfen af Bredgaden imob Offen habde i for
rige Tider en anden Sletning og kaldtes lille Gron

fnegabm

3

28) Den fjerde (babe fra Bredgaden imob Sonden, i lige
Linie med ﬁbre Allehelgensﬁroede bar Vor Fruekl'oz
*ftex ftræbe. Str-redet er nu borte, men ber gaaer
enbnu en loblig Fodﬁie.
29) Qlllerbberfl imob Sonden bat endnu en Gade) fom

habde bet fmukke Nabn; Hundekjeer. Det er den
(babe, fom løber bag om Byen fra Fruetirke til Ring
ﬁedport.
.
,
Efterat bi nu have gjort bs bekjendte med de Gabel*
fom løbe fbblig nb fra Jäobebgaberne, bille bi nu bandre
igjennem be norblige og begbnbe igien bed røbe Port. Vi
træffe ba ﬁrax
30) Score Qirønnegabe, ber bar :Byens øflligfie
Greendfe. Den gif i en fram Retning lige til Sec.
Agneskloﬁer. Sideﬁreederne imod SBefien bare
31) Sorte Brbdreftrcede) fom førte lige til Sorte

Brbdre Kloﬁer. “
32) Kannikef traeb e, gaaer lige til St. Olsgaden; den

faldtes i Arild J'pbibfelbâ Fündats til en Fattigﬁifr
telfe 1591 i famme Gade Sorte Bet-dee Klo
f terftrtebe, fom nof er en äeiltagelfe.

33) Den tredie Sidegade bar âiimoråftræbe, fom det
l
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nu hedder.- J gamleiiber, 1329, kaldtes bette Strae

de eller egentlig ben nger, fom laae imellem bette
Stroede og St. .Agnes `Silofter, altfaa nu Slimorâ:
møllen med dens Markx Windebochoe Hanghe.
Mollen felb, Rimors Molle- kaldtes Sorte Brodre
Melle.
34) St. A g n e s ftr æ b e, øften omtring St. Agnes Sllofler,
er en Huulvei, faa at ﬁge, forbi æanbet, fom i for:
rige Tider løb berigfennem, har fort en flot DeelIord
med ﬁg til Ifeﬁorden.
' 85) Efterat have vandret igjennem (ërønnegaben og dens
Sidegader- vende vi tilbage til røbe Port. Gage bi

berfra faa træffe 'vi i St. slleberâftræbe ben næ:
fle Gade imod Norden og derefter

'36) Rofengaard eller Slofenbofftræbe, imellem
Prindfen og Kjobmand Jacob Kornerup. Den* kale_
des ogfaa, enbog i offentlige Dokumenten Rofenﬁrcede
Slofenbaugeflræbe, Slofenborgflræbe, fom alter forkert.

37-) Nordlig for de to nys anførte Gader løber fra Øft
til äieft, fra Sortebrodre Kloﬁer til Dlø'gaben, Skan
derborggaden. For gjorde den en Omoei, nu
gaaer ben ligefrem til `fllofteret, forn igjennem benne
Gade og Kirkeﬁreedet har Udﬁgten [ige til Domkirken.
Gaden er ikke af be bebfte, ffjønbt ben er Kirkeﬁrcede
for Frokenkloﬁerets sllel'fonale til Domkirken; men Ga
-l

ben ligger paa Byens Grund og Kloﬁerec vel i ëöoen,
men bog uben ringefte Forbindelfe med Byen.

St.-Ols- eller Dlufågabe, en af Roeskildes Jim:y
bebgaber, fom gaaer fra Ahlgaden lige til Fjorden.
- 39) Den nord'lige Ende'af Dlågaben, fra Kobbermollen af,

' er ftore Strandftreede.
:40) Fra Olsgadeu løbe imob :Bilen öibegaberne Lille
a

.
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St. Olsftroede- fem .feder imod Offen til Skan
derborggaden og
41) Munkebroeftroede,

42)

,
Imod Veﬁen fra Olsgaden

løber
Bifpeftroede eller Bifpegaardsftrcedm nu
Palaisgaden kaldet. Her var efter Ildebranden
1735 en flot tom Plads- (om Kjobmoendene betjente
ﬁg af til at wegge deres Sømmet paa og fem Derfor
kaldtes Byens Tommerplads. Pladfen var en Dee(

af det afbrcendte Raadhuusx fom nu~er folgt til de
noermeﬁe Gaard- og buuåeíere.

Detce Stroede (Bj

fpegaardsﬁroede) var eens med ben, imellem Diﬁricts

chirurg Rauchmauls og Snedker Ifaks Saat-de lebende
nu forbyggede Gade.

43)

e
x

44)

Sige ud for'Skanderbot-ggaden og lille Olsgaden imod
Veﬁen laae en indelnkt Gade, kaldet Smorfadet)
nuvoerende Kirkeftroede, Nam* nogle Forfattere hid
lede derte Staun Deraf, at her var i fordums Dage
Smdrtorvet: faa er Grunde-1 not ingen anden end
Navnet (ele. Men den lukkede Gade- (om vi ville
komme til at omtale ved ëöifpegaatben, lignede et
êmørfab, og kaldtes Derfor faaledes. Dec var ingen
Gade- fox-end ijpegaarden blev brudt ned og derved
den oﬁlige Indgang til Kirken aabnedes. Den tog
paa Hjornet af Olsgaden en anden Flugt end nu,
fem Kortet udvifer.
i
.
Prooftef croed et, nordlig for Provﬁe- “og Canter

reﬁdentferne. Stroedet har fra gamle Tiderxaf farm:
deutligt ført famme Navn- fom falder meget natur
ligt. Imidlertid fynes det-i det forrige Aarhundrede
reent at vcere gaaet iGlemmeF thi i de offentlige Do

kumenter omfkrives 'denne Wade ve?: den Gade
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fom gaaer fra Rectorhaugens (nu H1-, Pa
ﬁor Herßs) sIllanlëeoaerll bag om Klofteret li:
ge til (Sårgønnegaoe.

*

.;

*

-_

_

45) St. Giertrubâftraebe, lige ooerfor `Qobloermøllen,

lidt forlig for St. Gertruds Kilde. *Forfolge vi St.
Gertrudsﬁroedee'faa ﬁnde vi paa
.WG-St. bansftpæoe, fom løber imod Sonden til

` _

Sllroofteftræbe. '

„ '-

_

* _? 47) Ligeoverfor_ St. _Hansﬁroede- langømeb Cantorhaugen
K_ ellernu-Meierkrones Stiftelfe) gif fordum Reg'ents
-: :.Fcreede t ,-' -fom- førte _ til - Domkirkega-arden. Efterat
Regentfen 1753 var-blevet nedbrudt og Pladfen folgt

~_ 4

til en Specnlant) *blev* det ﬁden ogfaa med kongelig

»I

Tilladelfe gfhcendet til Eieren af Slllaofen imod 10 Rdl.
til ByensKoemnerkasfe og med den _Soroligtelfe, at
holde en gaben Kirkeoei paa den øftlige Side af ,Re
gentspladfen; thi dengang oar der endnu Bygninger
paa den norolige Side af Provﬁeﬁraedet baade _i St.

:Hans Stendet _og çllroofteooenget, fom loi ﬁden komme'
til at omtale. Gaae vi fra Kiekegaarden igjennem
, den *fydlige Indgang imod Veﬁen: faa ere vi i
48) Skolegaden) og have ligefor _oâ
_

49) Bondetinget. At dette [kal have faaet ﬁt Ravn
oeraf, at der holdtes Ting for ëðønberne, flinger ikke
faa urimeligt, imiolertib have vi ingen Hjemmel for

det. Flytte vi os i Skolegaden op imod Norden for- *
bi den nnoaerenoe Stettorreﬁoentêg faa fee vi imod*
Å

Veﬁen

"_ ,Y

` v ___ .. _

_

50) Lille sJlltaglelåilbi'ftrae e og omtrent 50_Skridt
laengere imod_ Nerd*- noenfor. den _gamleRectdrxe
x*
ﬁden'cs

. L

51) ëiolf'traebet, i det dagligezliv, ei med uret kaldec

- '** V'513e'enbraebhrf'trae'be; ëo'rtl'aettelfen af benneinb:
til Mngiekiide Motte er '1
52) St. Göørenäftraebeø For-folge vi Skolegaden imod
Norden: faa ﬁdde vi imellem St. .Hans Kirkegaard
og (forrige) Rectorshange paa
53)St|or*eBad'ftueft1-oede) nu kaldet Tutteftien
*eller Strandalleen. I'denne"Gade [kal der have
lagt Badehuf e for Qomberrerne, fom dei-til betjente
ﬁg af det Vaud) St. Hans Kilde giver af ﬁg. Da
Grunden i Vadﬁueﬁraedet liggerdybere end St. Hans

Kilde) kunde Vandet mageligen jedes ind i Badekar
rene.

For ei mange Aar ﬁden I'var sBenn, lljønbt

ben er J'Qovebfobíiien imellemêlbnen og Bjerget, nie
ﬁen ufremkommelig. Men veb be nuværenbe eligerebe
Boegeres thue for at fvrilaﬁ'e Byen ei blot gang;
*

bare, men ogfaa fmukke Gader og SIäeie, er ben nu

opfyldt og paa begge Siderne beplantet med unge
Traeer. Er ba Navnet Stra-ndalleen ogfaa nu
endnn for tiblig: faa kan den dog med åben være
Ravnec værbig.
Tuteeftien kaldes den efter et lille *Stykke
Iord veb Qätranbmøllen, Tuttehaugen falbet, bvvr:
~
igjennem i forrige Tider mutigen Seien bar gaaet.
54) Tilhdire imod Offen fra ftore Badﬁueﬁroede gif lille

äöabftueftraebe, fom ﬁodte fammen med St. Hans
og St. Gertrudsfieiedet; Lcengere hen delte Badﬁue
ﬁcaede 'ﬁg i to Arme) af hvilke den øftre gaaer over
55) Fiffertorwet og er

' 56) giftet-'termen 'nblis'lgv'ﬁfaieetfe v'ar
I57) St. Sfbâftaraeb'e, berV gif nord 4:omfring Kiefern
iﬁedecfor nu ilt) dlig.

'

»

58) Den vefrllge »Arm har intet Navn) :men har- forme
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bentlig bærer enten Tutteftreedet eller lille
êtranbftræbe, ba ben afgiver ben oeftlige Bei
til Fjorden og St. Iorgensbjerg- ligefom ftore Strand
ﬁreede den billige til Fjorden og Haraldsborg.

59) Begynde bi igjen vor çBanoring videre li Algadem fom
vi_ ﬂap fra ved ac gaae ned ad Olsgaden (No. 38):
faa træffeoi et lille, nu imod Norden tillnklet Strcede
Eva Schroders Str-rede kaldec. Dette Streede
er 'Halvdelen af ber Streedey fom i gamle Tider førte
til Bifpegaarden og kaldtes Bifpe- eller Bifper
gaardsftrcede og var eens med Gaden No. 42.

Hvem denne Eva Schroder oar, fom Strcedec har
arvet Nav-tet efter, ville vi ﬁden faae at vide bed de
offentlige Stjfcelfer.
60) En Guard --"nu Diﬁrictschirurg Rauchmauls Gaard
- længere hen træffe pi en Gabe, fom l forrige Ti
ber har bærer bebygget til Ahlgaden og formodentlig
forﬁ er bleven aabnec ved Ildebranden,1735. Da
den fører fra J'pooebgaben lige til êäifpegaarben, fom
Aaret efter Ildebranden blev nedreven og ombygget
til et fongeligt Palais: faa kaldtes den nok rigtigere
Palaisgadem iﬁedetfor Nygaden- fom en Mand
har ladet klexfe' paa Hjsrnet af ﬁn Gaard , hvorimod
den nnoaerenbe Palaisgade gjerne kunde beholde ﬁt
gamle Ravn.
,
61) Byens nuvoerende Torveplads- ﬂethen Ealbet ion
bet, forbi det er det enefte Torv i Byen. Det er
netop paa det Stedx boot St, Laurents Kirke og
Kirkegaard ﬁod og laae, fom vi ﬁden ville komme til
at omtale.
62) 'årg Torvet gaaer man til Domkirken over Funtens
eller Fundensbroe rlmeligvüs forbi äunten, d. e.

. .456_
_äDaaben, ﬁod_ i_ Kabellet lige overfor Gâaben, men
Viflfe Funnersbroe, forbi funera, b. e. Gigene, bleve
baarne derigiennem. Om denne Gade fableâ, at ben
fkal være buul og at ber gaaer en Longang unberne:

»K- ben, fom nogle mene at fkulle bave ført fra Dom
kirken til St. Laurentskirke) fom kunde habe nogen
Rimelighed) men anbre~til Franciskaner eller Graue
brøbreflofteret, fom falber i bet Latterlige.
Til den bule Tone , man bører, naar man, ifær
i Sroflveir, gaaer ﬁcerkt paa ben eller naar der ifø:
rer en' Vogn) er ?larfagen ingen anden , end at ben
bøie Domkirke giber et dumpt Echo) fom ei fornem;
mes tbbeligt, ba bet er for nær, men benfmelter i en
huul Lyd. Det famme er Tilfoeldet i Siirtefiræbe,
hbor man, naar man raaber, eller naar ber ringes
med llliloliferne, bører et trefolb Echo imellem Kirken
_ og Sukkerhufet. Dog maae man, for at bare bet

tbbelig't, ftaae bag bed Palaiet) tbi i 9)?ibten'af Ga

ben løbe Echoerne fammen. Bedﬁ hbrer inan Echoet
midt iíbalaiågaarben, tbi ber kommerdet ei alene til
bage fra det faakaldte Sukkerhuus) men ogfaa fra
Srøfenflofieret, og er, ifær naar ber ringes med Klot
ker , tre til ﬁrebobbelt.
'
. Fra Byens anden J'povebgabe, Slomagergaden No, 31
løbe nb imob Nord
63) Karen Qlåbatteråftræbe, fom

Bondetinget.

,

løber ud til

'

64) Store Maglekildeftroede gaaer ned til Magle

` kilde og Papiirmbllen.

V

~

65) Store Jäøibrønbftræbe fører fra Syd imod
Nord og

I t

- `
'a
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'66) billefbøibrLø-nbfítræbe (nu Wanner) fraM til
` :'~: :gmﬁpggigfgnamgz _ arv? raw: *-- l' ?e
9 'Fra fibre tma'gletübefiræbe løber imod' Veft ;forbi Paz

piirsmoll'en.

r : r 'e 'I '

.

I

.

"67) Vandhulxsftreede og äorlængellen "af- denne til ben-_
forrige Vandhulsmolle 4

-

-“' *

1

68) Li-lle Heedsftr'oe'de.- 'Sll'abilrmøllen forbi 'løber

1-69) b'Jtagle-til'beethøllefl'treeber .
:_.~°~'.--.i_-:,-

-Z ..7-7-7-

V'

_

x -Y
`_

B.

.z x.
,

.

_,

_, beoeeriib; gitter qﬁdtagaj 'Domkirkem
. (NB. ëteberne, hoo.: be; ligge eller have lagte, betegnes med 1
.
., , '
paa `Rotter.)

Efter'at babe betragtet bet, Evigheden trobfenbe, Monu
.

menti bor gamle bobebfiab, Domkirken nemlig, bille bi
“ nu bibete gjøre os bekjendte med de andre mærfbærbige of
. fentlige Stiftelfer og Qðbgninger, baabe bem, der endnu ere

til, og bem, Tiden har nbflettet af Tilveerelfens Blige; Der
res Beliggenhed ybar bi betegnet beb Øaberne, til bbilfen
Jbenﬁgt
bi ogfaa babe betragtet Vbent førft.4 äibilleV blibe
beb meb be, til offentlig Gudsdyrkelfe oprettede C'ðtiftelfer,

Kirkerne.
V
b. Jblandt disfe

_

*

er, næfi Domkirken , lnot- Marie.- eller

*vor Frue-Ke'rke7 den ælbfte, tbí ben er fiiftet af
ben Vfaneme Qäiftob, font fnlbenbte Domkirkens Op

bbggelfe, Svend Storbagge, omtrent 1180, lige:
,fom den iblandt Kirkerne i Roeskilde i be farbolffe

Tider maae` babe bærer en af be fiørfie. Den nøb
rigelige Snbtægter, ba ben egentlig bar Kloﬁerkirke

-.
l

.

--/
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:Z: :;fvt.. bet'ﬁbﬂptebe Marieﬂoﬁee. Oft-3.1! bel* gt
tilftríbe denne ﬁlarfag, ateden af Sbgnekirkerne nu
\r

_ 7endnu ee den 7melle; [om opfattet .ﬁn Qðeﬁemmelfe,

imedens de andre' for laenge ﬁden ere 'funkne iGrnus.
Den ligger allerfønbetfi For-Byen- "om den før bar
hol-c til meb, men nu udenfor-famm'e og er en Lands
'Weih-te. Den ftaaer eenfom paa en Marke chi af de
andre Kirker- Kloﬁere og Bygninger, fom fox laae i
hendes Nabolaug- er der end ilke et Spor mere af til
bage. Formodentligt bilde bgfaa Mariekirken habe
habt famme Skjebne- "om de andre Kieler i Rees
filbe, derfom life Beliagenheden i en Afkrog habde
frelﬁ den-for deUﬂeﬁe andres Skjebne- bed Elbeln'anbv

at l'aeggeâ l Affe. I J'piﬂoríen har den erhbldt en, i
foreige-Tidel- faeedeles haederligx Mads-_- bed- et feet:
egent Tilfaelde.

En KonezÄbed Nabn eMargare

"cha, blevnemllg ﬂaaet ihjel afen imam), font hedte
Herlo gl), bedKjogeﬁl-a'nd og nedgrabet j Sander.
Da hendes Liig ﬁden bleb opdaget forbi-bun efter ﬁn
Dvd gjorde Mirakler: faa [od Bifk'op lefalon, Axel

falbet, med hbem hun [kal habebcexet beflaegtet, vente
hendes Liig fra stge og i bøltibelig Procesﬁon bi
fcette og fkrinleegge i denne Stitte, Aaret 1176, hbor
bed hun da blevV erklaeret for en Helgeninde. [Det
forftaaer ﬁg af ﬁg felv, at hun ﬁden endnu bedbleb
en Tid lang at gjøre MiraklerYg I_at Abfalon- ei ,har
været Kirken imod. -Denne Kirke har før gaaet laen
gere imod Øíten. Hb'ad der har givet Anledning til
at en Deel `maatte neblárgbeâ, et ligefaa lidt bekjendt,
fom Tiden , naar det er ﬂeet.
Da Stue Sognet bar ﬁbrt no! til at fnnne um
del-holde en egen sBrazil: faa blev, efter Reformatio

4'

1.59
.k

- filen, dem Æqlb-Sefaf-af mmm., input; 4687, da'
.Rangen gay ﬁn Sglbårenígbeb; bort." âgngenfbaobe

>_nemlÉg Aaret 1679 lalbet ben anbenlEapellan bed
Dymkirket) , , Dengang falaetr G r a a eb :køb r e C ap el s

lan en , med Ravn Andreas :.Dinefen Måil'lnåñn , til
-Sogneproeﬁ *bed Frue Kirke. Da nu Sogneproeﬁen

r."
:-z

*tilKDemfirken -'havye Kaldsrettighed til

Graaebro

drekirFe_ og den rage Sogneprceﬁ lillige vepbjev-at
rygte ﬁt Kaldf fom Øraaebl'øbreâgpellanzlfaa;fljcen:

kede KongenSogneproeﬁen ved Domkixxexx lillígeﬁalbs:
rettígbeb aftildetvorfon-,ige
.FrueQlarbunnrebe,
Kirke, Ebetteneblleb,
indtil
detenbg SíongärebefÅ
rjk: Y., 1752 fratog- -Sygneﬁroeﬁen- *Kaldsreteigheden
baade til Frqekirfe_ .og 4 tilWindinge. Hvo-rledesKalds
rettigheden ﬁden er kommen* fra_Kongen. til Eieren af

Grevikäbet Lethraborg- fom -den- nu here!- til, er mig
ubeljenbt. I forrige Tibet häbde Kirken i Noerheden
en egen SJlroeﬂebolig, fom allet-.eve for mere end eec
Aarhundrede ﬁden er ganfke forfvunden. Siden den
Tid boer Sogneprceﬁen i Roeskilde- fem nu er næ;
flen nøbbenbígt, da en Kirke ved Ifefjorden- St.
Sørgenéfírfe, er et Annex af nory Frues.
I Naerheden af vor grue Kit-ke lage to andre
mb Siden af- hinanden- (om omtales faa lidt i Hi
ﬁorien, at de antages at. have bære: meget ubetyde
lige, nemlig
Y
_

Allehelgens og .

.~

K_

St. Botulphus Slírle, imellem [kore og lille Alle
helgensﬁroede.
Loengere henimod sBefien laae St. Nicolai Kirke
e.

fom fynes gt have bør: til de finere Sognekirker.

Den laae i den fydlige Ende af den Gigbe, fom gif
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4vaa kinds“ odee' fra åreb'gabenj fom i forrige Tider .

"
'

'var'ben" alminbelige Eanbevei, »til -Sting'ﬁebi Worten.
Her) 'h'voS-“nu -Kiimmei-i-aad Qllbrerbté'äaítgëﬁeﬁ, ﬁod
Kicken »og laae '_ltirfegaarbemV - Den havde flere Al
tere, og erbvlbt i ëöiftov Lago UrneGTeﬁamenee 1529,
font næﬂen alle ?Kicker og Kloﬁere i Roesfildex et Le

gat til* dens Vedligeholdelfe. Den :har ﬁaaet endnu
I _ " ' længe efter Steformationenfbvg kan Tide-17 naar den
'

reent er nebbrnbtpiffe beﬁemmes. L1755 fanbti man,

'
"

ret Girav, fom bemfviﬁbave talt 'om i-Domkirkens
ëlðeftrivelle,` med et heelt Skelet. Det maae altfaa i
levenbe Live have været enfornem-(SRanb, chi ikkun

veb -at grave, -famme'ﬁeds en ligefaaban fnæver, mu

'*

faadanne bleve begravne paa-den Maad'e'. *"
-f. Paa -ijørnet afSkomagergaden og blingfiebgaben,
inbltil aluggevølfeftræbe dee. ~ til-Stjøbin'anb- Albr. Korne
rupsWoi-t) var St; Bofhildis ("ellen-St. »Boels
Kirke og Kirkegaard. Duden fondre-Deel'af vêliomager:
gaben var brænbt af 1735 og »man her hadde 'opført
en ﬁoe Stiøbmanbâgaarb, fanbt man, bed* at Vgrave en

Brand) lenbnu 'en heel Dee! 'Been'raderz Hvor Bron
I

ben nu ﬁaaer, har altfaa--Kie-kegaaeden lagt.

,.

g. St.*L*au"rents"eller'?Lakfes Kirfe laae paa den
norblige Side af Skomagergadem hvor nu Torvec'er.

Under Rewe-mationen( femtenhundrede og nogle og
trebive - chi i Angivelfen af et'beftemt Aar ﬁemme
Hiﬁoriefkriverne ikke overeens - brøbe Roeskilde .Bor
gere ben øftlige Deel af Kirken ganfke ned og fatte
paa det Sted) hvor Alteret havde ltaaet, en Kagy
fom fdrﬁ er borttaget for omtrent 60 Qlar ﬁden.
.Hoilken .Hai-me der maae have bevæget Roeskilde
Vorgere til faaledes at holde .Omis med den ﬁakkels
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Larfes Kirkel derom meddeler Hiﬁorlen os ingen Ef;
terretning. At .det bar den fremfpirende Proteﬁam
tismus's Had til Statbolíferne, (om de ﬂeﬁe Skribem
tere foregibe, er hoiﬁ ufanbfpnligt, chi i faa äalb

vilde Swdet nok førft have truﬁ'et be, i ben Tid endnu
,

blomﬁrenbe, rige mbnnefloﬁete, hvor der var ﬂort
' Bytte at bente, eller ogfaa Munkekloﬂere- fem, end
ft'jønbt kun Tiggekloﬁere- dog bare bel bed Magt.

Udentvlvl "havde Officfanterne ved 'Kirken ved en eller
V gnben utílbørlig Fremgangsmaade perfonligen vga
'bruget ﬁg Borgernes Had i ben Gradx at de paa
ben Maade føgte at haevne dem. Roger Vanrerende
eller SBanbelligt maae berbeete forefalbet, fom man
kan ﬂutte beraf,- at be forbittrede Borgere paa bet
Sted, fom havde bæret derhelligﬁe Sted i Kirkel:
paa Alterets Plads- reiﬁe en Skamﬁdtte. Heller ikfe
blev ben lutherfke Seere i Roeskilde endnu faq ivrigen
forfbaret, fom í `Stjøbenbabn og smalware, og den
davcerende Bifkop af Sjelland- Stand). Ronnov for
fulgte Lutheranerne med tyrannijk fiber, men allige
vel gif -Handlingen uﬁraffet hen-z noget, der juli ikke
vidner :ma bet bedﬁe om vor gode Larfes .Haandlam
gere. Kirken mane hellerikke have hävt ben Suffe
cente, fom dens enbnu ﬁaaende Taarn bar, ellers
havde den nb! Ennnet modﬁaae en delang en not?Y

faa heftig Storm. Bor-gerne gjorde dem ellers feld
inf! l'ingen Tjeneﬁe ved at bryde netop denne Kirke

neb, thi Kirkel» Monde» Sognekirkq var íffe ﬁn egen,
men af Bifkop Erlandfon fkjcenkertil Helllgagnds
Hofpital eller Huusl- da han 1253 ﬂyttede bette
ind i Bye-1 paa St. Laurents's Grund bed Bonde

(11)
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' fl tin'get'." Kirke'g'aaeden har beeretwtd'lig“ og*'oﬂlig for

,Kirken'og gaaet cü'dct Stfeeöez fom førte fra Ahl
""7 gaden forbi LSütfegaar'aen til Funtens Bwe.
' St_ Laurents- ber, foni batjenbt, men mnligen
af iEEnn 8aae, blev lebende ﬁegt' paa en Riﬁ- er nd
'hugget i en »Steen- fom er iudmuret i den oﬁlige
Muur'af Tam-net og kan magelkgen fees fra det nu

vcerende Torv.- Dette.Billede ef da vel det famme,
(om baaber ælbre og :mere og nyeﬁe Skkibentere' mene,
naar de i de modbydelige udn-ok ﬁge: paa Torbet

ﬁndes Byens SBaretegn, den helljgeLe-urentiuß ud
huggen i Steen.
* '
“ I
I Tam-net er en Klokkg fom har en, oberst-bent:
[ig vellydende Klang; dermed ringes hder Morgen Kl.
3 og boet Affen Kl. 9, foruden naar der ringes til
Tinge 2c. *Den har til Infcrfption paa Latin den
* velmeente Kraftbon:
0 bone Laurenti! Martyr venerande per orbeltl!
Renibus ex nostris exstingue 1il:>it`1inis`ignemI d. e.:
O Du gode Lars! aervcerdige Martyr paa Jochen!
I voreNyrer' ﬂuk ud den Flammex fom' Vellyﬂen teender!

. St.,Hans eller Johannis 'Kit-ke har lage imel
lem ﬁore Badﬁueﬁroede og St. Hansﬁroede i den
nordlige Deel af Byen. Efter Kirkegaardens Stor

relfe at regne-ben var 62 Al. bred og '75 Al. lang
- fkulde man fynes det maatte have boet-et et ube
tydeligt Sogn, *men det var det alligevel íffe, chi

St; Hans's Sogn ﬁrakte ﬁg ligefra Badﬂueﬁroe
derne hen til St. Olsgaden og gif imod Norden til,
om ikke ud over, St. Gektrudsﬁrcede. Kirkens Mads

og Kirkegaarden ere føtíi i den ﬁdﬁe Halvdeel af det
.,
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* *3.- lovlige Aarh'undrede ,omjkabt til Agek og Eug;**thi
5:'. _1711,_ba<$beﬁen rafebe ber-í êjellanb, bleve her end
nn en Deel Folk begravne. For bleve disfe øbe Plad
"er faavel fom be ode Gader bortleiede og faebbanlígt

afbenyttede til Gelesga'nge.
i. St. Michaelis Kirke laae pqa ben nordre Side
af Ahlgaden henlmod Tot-vet (nu Heﬁemarket). Ef
ter Reformatioueu faldtGudstjeneﬁeu af ﬁg felvbvrt,
ba bet ingen lutherfke Praeﬁer beffikkedes. Deu [kal

derfor i Aaret 1575,' fom overﬂudlgx være bleven
nedbrudt.

St. sJleberâ og Pauls Kirke. Den laae i St.
lSilebevêflreebe veftljg for Sortebrodre Riot'ter/ jeg for: `
moder paa Gadens øíllíge Side- hvor ben vgfaabavbe
-ﬁt Sogn inbtíl bet Punch hvor St. Michaelis Sogn

begyudte. Bifkop Lago uxrue legeeebe den'i ﬁt Teila

.ment 15291111 fabricam, b. e. til Kirkebygningernes
Vedllgeholdelfe 30 Mk.;xhan kalder ben St. Pauls
Sitte. Deu bøtte Marieklojleret til og blev efter Ne
fvt-:nationen - dog vides Aal-et itte -- nedbrudt.*)

St. Ols- St. Olufs'( St. Olaf Kirke har 'lagt
i St. Olsgadenzzomtrent ligeoverfor bet nu faatalbte
Palaisjlmdedey og efter Kirkeu bar, foZn flere Giaber,
ogfaa Olsgaden faaet ﬁt mann.

Denne Oluf den

*) mette' er ba Qlarfagen, hvorfor man, 'lu-ade af denne og flere

/

Kirker og et Pac Kloftere ei finder Spor mere. De ﬂefte Kir
fet vare fmaae og have neppe vævet grunbmmæbe.v Store Kam
peftene bleve lagte fom Fundament- fom f. Ex. endnu fees ved
Latin'fkolenf fem ogfaa barer til ben Tids Bygninger - og
paa- bíêfe blev Muren opfurt. Slige Bygninger funne følge:
lig let nedbrydes , uden :at efterlade _nvget Spor af deres for

tige Eilvoevelfel

_

, -v

(11*)
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Jbellige, var eners ben, l vor norbljle bijlorle faa be.
norfte
`Stonge, (omog,revbaNorge
fra Knud
V - Ejenbte,
ben Stores
Herredomme
ljan, losefterat
ljanV
* habde maattet ﬂvgte, kom tilbage igjen for at gjen:
vinbe ﬁt Stige, falbt i Slaget bed Stilleﬁad i Vtec
dalen bed Tronhjem. Han var iblanbt be norbili'e

Helgene -den meeﬁ anfeete og' meeft tilbebte. Kirke
gaarden har gaaet nb til Rofengaardﬁraede. Naar
vi betragte ben fmalle Strimmel Iord imellem Ols
gaden og Slofengaarbjtræbe, kunne vi let gjøre os et
Begreb om hbor lille Kirken maae have vaeret. Mod

Norden jiøbte ben til Kathrine den ?Eldres Alters
Reﬁdents- ﬁden kaldet Skanderborg. Menigheden bar
berefter, thi den indbefattede omtrent Indbyggerne i
ben norblige Deel af Dlégaben, Skanderborggaden og

Munlebroﬁraede- og i âmorfabet, ifalb ber har veer
ret nogen Beboere foruden Bifpen og hans Folk.
. St. Swacobå, eller ifølge fsorvanjtningâregelen, St.
Ibs Kirke er den allernordligﬁe i Byen nær bed

Stranden. Den har holdt ﬁg laengﬁ iblanbt be min:
bre Slirfer, og var enbnu for nogle Aar ﬁden en Sog
nekirke. Naar man, fom .nceﬁen alle Forfattere habe
7 gjort, vil fremlebe Order Jos beraf, at be Gaulle

[ke-eve Jarobns med de tre Bogﬁaber I. b. s.: faa
rager man mærleligen Fell. St Iacobus lan, fom
Slirlevatron, ikke forekomme uben i Genitivf altfaa
Sarobi, (om: Jacobi Kicker Sogn o. f. v. og beraf
kan aldrig blive Ibs. Men mange Navne' faae et
ganfke andet ubfeenbe, naar be blive "tobte i en an:

ben Form; faaledes bliver af Chriftjan Kräften
Slirj'ten, `llarjten, og faaledes af Jacob Sebbe. Li;
gefom nu, efter ävtogbrngen, f. Ex. Sebbe Haufe-1s
.

1e
I
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aelbiie Pode iEfe hedder Hans Ieppefen- men Hans
Ibfen: faqledes ﬁl ogfaa Kirken ASlðavnet St. Ibs

Mig; Kirke. Skulde vore Forfeedre have givet Küken det
- ,-.Zäl-Navn efter Bogﬁaverne J, b. s.: "aa kan man dog vel
;igeemeb Nette tvivle paa, om der af de mange hundrede

-tuﬁnde, der maafke smillioner Gange have udlalt Nav- e
-~ net, mange Tuﬁnde have kunnet læfe êfrift ,og mange
_Hundrede feet Navnet ikrevet. Dog til Sagen igjen.
St Ibs Sogn har neppe vaeret af de ubetyde
ligíte, da Alt hvad der laae ved Stranden og op ad.

"

Strandﬁreedet hen til Olsgaden bøtte Dertil.
:gemme Efter Rewe-mationen vedblev den at være Sog
netirte og bavbe St. Iorgens Kirke paa Bjergec til

Annex. sJåtaeften var fra Arilds Tider af tilligeSuc
centor bed Domkjrken- eller vigtigere, Succentoren

„Med Domkirken var tillige Preeﬁ ved St. Jbs og St,
* Iorgens Sogne. At Indtoegterne af Cancel-acer efter
Reformationen bleve udlagte til Lon for en eller an

den hof Embedsmand- have vi feet i Domlirkens Be
[krivelfe. 'Da nu__Succentoren d. e. Vice-Cantoren
eller Undercantoren ei tillige kunde beﬁyre baade ﬁt
Preeﬁe-Embede og Sangen i Domkirken: faq blev

der ved denne anfat en virfeligt fyngende Cancor.
Decke varede til 1670, da Domkirken bed Krigen fm
1658-60 var faaledes kommet tilbage, fvm vi ligele,I

des endnu ville erindre os fra*dens priftorie, at den
lei kunde Vfnbe en Cantor mere.

Der ndgik Derfor en

Evngelig f'äefaling til Bildenf at Gantvratet iku'de
gaae ind og at ban, Qäifven, ﬂ'ulde forgefon at der
_bed Lgtinlkolen anfattes en bøvet, f om foruden

Hotel-jet vel *kunde foreftnae Mufiken og
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Sangen- for* at Kirken for famñte nnøb:
venbige Bekoftning kunde forfkaanes.
SDaa famme Tid havde Chriﬁian 7.-indrettet de
faakaldte Rytterdiﬁricter og Ryttergaarde. Skjondt
denne Indrecning for det- mefte ikedte paa Kongens
egne fsbomainer: faa traf bet dog fom ofteﬁ ogfaa en
" eller anden offentlig Eiendom. Decke var ogfaa Tü
foelbet med de_Tiender o. fl v., fom vare udlagte til

Succentoren. .Han erholdt derfor' 1671 af `liongen,
til SBeverlag, andre Tiender- i alt henimod 100 Ton
ber Jbartforn aarligen, foruben sJSenge, Sam, Gjoes
og anben Smaaroedfel. Vi fee beraf, at Kaldet den
gang ei maae have vceret faa golot, da disfe Ind
komﬁer bare udenfo'r Tjeneﬁen. Bed alt bette for:

mindikedes Indkom'ﬁerne tilfiofi faa ﬁaerktF at Prae
ﬁen paa Bjerget _ faaledes kaldtes han faeovanlig i
Roeskilde -- leed virkelig Mangel. Der havde der
_ for allerebe laenge vaeret 'ventileret om, at Kaldet
' ikulde gaae ind , og bette| blev enbelig ivætffat 1808.

Begge êogn'ene, baade St. Ibs og St. Jorge-1s
bleve, fom annep, lagte til Frue Kit-kee St. Ibs
Kirkes Tam-n med Alteret og de øvrige firfelige Dele
nedbrudte og Cñfroget, fom det endnu ftaaer, beﬁemt
til et Qvlagâfieb, ifæt for Militaey-Materialer f. Ex.
Monderingsﬁykker ze., da man i hele Byen itte eieoe
et "aadancO)7ate1*ialhuusy 'men maatte endog ofte med
ﬁor Vanfkelighed leie Lofter rundtomkring, Bed at
nedbryde Qllteret, hvor jeg, paa Commisﬁonen for
Oldfagers Vegne var tilfiæbe, fandtes i famme, intel:
lem Stenene- nogle Qðracteater, fom altfaa bevione,

at Kirken er opført i det 11te eller heiß 12te Aar
hundrede.
>

, 167
Det fsrﬁe Brug- der blev gjort af ben, nu til
Materialhuus omlkabte Kirkey var, at ben blev ind- i'

rettet til Jfbofvital for be fpanffe âolbater, fom vare
befængte meb Fnat og andre lignende Sygdomme.
yëfter ben naturlige Folge knnne vi her ei und
gaae i äorbígaaenbe at omtale St, Jorge-es Kirle
paa Qðjerget, fkjondt den ei borer og albrig bar hort *
til _Roeskilde Bye. I og for ﬁg felv er ber ilke bel; p
ler Stort at bemærfe veb famme,_ uben at ben er,
for en Landsbye-Kirke at vaere, en meget fmnE og
ﬁor Kirke og *prydet med en overorbentlig fmuk Alter
tavle. Sognet er ei heller faa gaane ubetvbeligt, ba
“Menigheden nol beﬁaaer af omtrent 800 Sjele. Det
er rimeligt, at Kirken forﬁ er bleven opbygt efterat
_ ; St. Isrgens âofpítal, bvorom ﬁben, allerebe var
anlagt paa Bjerget7 og at bette netop har givet An
ledning til at give Kirken famme Stavn, eller og- "om

ben _kaldes i det daglige Qib, fletben: Bjergkirken.
Byen- “fom ikkun har nogle faae Qâønbergaarbe, men

beöﬂere, for bet meﬁe nåle, âiíferbptter, (om naeíien
ligge oven paa binanben, beler med Sëapftaben, Sta

ben paa Gobtbaabêforbjerg, ben ære, iffe at have
noget Navn, Ligefom hiin kaldes Kapﬁaden- hedder

bet ombenne Bye ﬁmpelhen: paa Qðjerget, nben at
ber engang laegges "Sr Iorgens" til. Efter al Sand

fynlighed har der forﬁ nedfat ﬁg FolkL "om äSiRere,
efter at Roeskilde Bye var kommen noget i âBeiret, `
og efterat allerebe .Hofpitalet var anlagt, og man
har da derefter brugt bet Udtryk St. Iorgens _
Bjerg. Indvaanerne ernære ﬁg for bet meíie meb *
Fijkerie iIfefjol-dem ligefom med Bildandsfangﬁen at.
. Her falde de faa berømte Roeskilde Flyndere.
l.
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, n. St. Mortens Körle veb Mollen af famme SRavn,
bog vibeâ C'ötebet, bvor ben bar fiaaet, ei beliemt.

Af Kirken er der ille er Spor mere tilbage, [kjondt
den efter Reformationen endnu i et halvhundrede Aar
vedblev at være Sognekirke. Naar sllontbvniban i ﬁn
Kirkehiﬁorie melder at den blev bygget 1273: faa tax
ger ban, fem i mange andre Qing, meget feil. Thi
1272 kjobte en Nicolaus .Dermanfnn af Byen en
Grund i St. Mertens Sogn, for derpaa at bbgge
en Melle; følgelig var Sognet dengang allerede til.

DenneMolle folgte Manden ﬁden til (Clara) Snﬂrene
nogen Tid efterat St. Clara Kloﬁer var ﬁiftet. Sognet
var flørt i Dmfang, ba Alt bøtte _til lamme, bvab
der laae velllig for Badﬁue- og Fifkerﬁraede og feb:
ligt op _til ëbonbetinget, men minbft beboet, ba Mol
lens og ifær Clara Kloﬂers Marker inbe i Byen inb:
tvge mange tuﬂnde Quadrat-Alm„ Kirkegaarden ﬂat
bave været netop ber, 'bvor nu Molledammen er.

Her bleve 1711 endnu en Deel Fdlk begravne, fom
vare dode af Petr.

Menigheden er formobentlig, ba

ben blev for lille til at føbe en egen sJörcefi, 'lagt til
äðomfirfen, bog er TZden ei befjenbt. Vi maae des
vaerre ogfaa ber', fom veb faa mange andre Øien:
lianbe, gjoette os frem, ba vi ingen Vished bave eller
mere knnne faae, ﬁden bele Domkapitlets, og farmor
bentlig ogfaa be andre Kirkers ercbiver, bleve forte»
rede af Luerne i Kjovenhavn 1728, ligefem Raadt
ﬁuens eller Byens her 1735. Det er et Gaten, fom
ingeny dybere føler end Hiﬁoriegrandfkerem og det noe:
.
ﬁen ved hver Sëiníe, -ban ífrivet.
- Foruden djsfe, 13 Kirker i Byen felta, var der endnu

to andre* men Kloﬁerkirker. Den ene, be førte åbrøbreâ,
r
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der ﬁden er bygget om og har faaet en anden Seife-elfe
ben anbenfbe graae ärøbreå, er efterhaanden forfalden

og nedbrudt og iudtager dens og dens Kirkegaards Mads,
nu Domkirfens Asﬁﬁentsfirkegaard- foruden ec lille Menge

til Bedﬁe for de Fattjge. Vi bitte nærmere omtale bem
bed Klojkernes Hiﬁorie.
- ;
'

o'

Roeskilde Kloftere.
(Øtebet, hvor de have lagt, betegnes paa møntet med jk).

Foren() vi ﬂride til de enkelte Kloﬁeres Hiﬁorje- oil man
tillade os forteljgen at forudfende ec Pak oplyfende Ord om
Kloﬁere i Almindelighed. Hk. Paﬁor Daugaard .har i ﬁt

Skrift: Om de danfke Kloftere i Middelalderen- /
udeladt ﬁg derom faa tydeligt og fyndigc- at vi haabe- Forfatteren vi( ei tage os det fortrydeljgen op, naar vi ind
føre hans egne Drb, da pi felv ei veed at fremﬁille det
bedre.
Munkene og deres Kloﬁere- hedder det Pag. 90, gjorde
i rnange Jäenfeenber Borgerfamfundet betydelfge Tjeneﬁer
og afhjalp mangt et Savn- Middelalderens, ufuldkomne
Statsindretninger medforte. Skjsndi man altfaa fra den
ene Side maae tllﬂaae, at det var hoiﬁ ubillígt, at Ledig
gjaengel'e,I fom Kloﬁerfolkene unægtelígen bare, ffulde nyde
Landecs Fedme- og at det-es 'ﬂore Friheder fra aue borger:
lige Tyngder ikulde gjøre bíåfe, fordeelte paa Farm bella .
føleligere for andre Statens 5Jlteblemmer: faa maae man

fra den anden Side dog heller ikke fortie, at be, ved at

*
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gjore idet mindste noget vaesentligt Gavn, gave Borger
famfundets ovrige Medlemmer et Slags Vederlag for den
Uret, fom fkete dem.
Klosterne vare Tilflugtsste der for mange Menne
fker, hvem Verden ikke tjente og som lidet tjente den.
Gamle, vage Folk, fom kun laengtes efter Gravens Hvile,
tilbragte deres fidste Levedage indenfor Klosternes stille Mure
med faadanne Sysler, fom ikke overstege deres Kraefter, og
tillige tilfredsstillede deres, vel fom oftet overtroike og over
spaendte Andagt. Vare faadanne Personer rige, da gave de

deres Gods fedvanligt til et Herrekloster og node da idette
en god Alderdomspleie; vare de fattige: aa aabnede Hor
fpitalerne ved St. Hans og Helligaandsklosterne dem Ad
gang til en Pleie, fom hverken de felv eller deres Slaegt
minge, eller Staten ved offentlige Foranstaltninger lovede
dem. Nonneklotre bleve Enkefieder, hvor faadanne forladte

Fruentimre tryggest og bequemmet, og tilligemed en, deres
Alder og Stand sommelig, Alvor og Religiofitaet, kunde
henbringe Resten af deres Levetid. Saaledes gav Magga,
den beromte Skjalm Hvides Datter, fig, efter fin Mands
Dod, ind i St. Mariekloster i. Roeskilde, og faaledes gave
2 Enker fig 1268 ind i St. Claras Kloster sammelteds.
I Nonneklofrene opfsdtes og - optugtedes Pi
gebs rn af Stand; her indgave fig unge Piger, der bei
fluttede fig til at leve ugivte, og mange rige Foraeldre, ifer
adelige, fom ikke faae nogen Udvei til deres Dottres an
staendige Forforgelfe, lode dem indtraede i et Nonnekloster c.
Ogaa fyige Folk kunde iKlofrene, ifer Johanniternes

(St. Hans) og Helligaandsbrodrenes, finde en Rogt og
en Pleie, fom man i hine Tider ikke kunde foge hos duer

lige, afStaten anfatte Laeger, eller paa offentlige Hospitat
ler. Derfor lode Kjobstaedernes Borgere fig det være magt
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paaliggende at faae flige Stiftelfer anlagte bed deres Byer.
'Saaledes fremfendte 1477 Borgemeﬁer og Raad i Faäborg
en Begjaering til Biikoppen af bbenfe, at det maatte være
dem tillabt, at fiifte bed deres Bye et Kloﬁer af den Hel
lig Aands Orden tilligemed et J'pvt'vital. Sy. Aalborg ﬁif
tede to Preeﬁer et Kloﬁer og J'Qvaital af famme Orden
med den viborgike Bifkops Tilladelfe. dä der i hele Viborg
Seift ikke var noget Hofpital for fattige, fvge og vanføre

Menneﬁ'er.

'

.

,

Middelalderen manglede et ordentligt indrettec Fat*
tigvtefen.` Kloﬁerne- afhjalp for en Deel denne Mangel
ikke blot, fom vi have feet ber, veb åofoitaler, men ogfaa
paa`anbre Maader. Da Dronning Margretha gav 2000
Mk. lybik til Ringﬁed Kloﬂer beﬁemte hun 500 af disfe
g til 9 trængenve Perfoners Underholdning. Abbed Wilhelm

i Ebleholt beﬁemte i ﬁt Seftamente, at 12 Fattige jknlde

paa hans~Dodsdag befpifes af Kloﬁeret med Fifi» Kidd
Bro-d og Øl. En Frue forordnede [igefaa ved .in [idﬁe
Billie 1337, at der paa hendes Aarsdag ikulde gives de

-thtige v'ed »Esroms Klofiers Port et Anker Øl og 400
Vrod af *kleekkelig- Sterrelfe,

Hertug Chriﬁophers Gave

brev til Soroe Kloﬁer betænter ogfaa de Fattige ndenfor
Kloﬁerporten et.
Indretningerne for Reifende vare i Mid
delalderen i alle `fpenfeenbet mangelfulde.
faa offentlige J'petberger favnedes.

Øg: *

Det var der

for vigtigt, at den ilåligt, billigen at' vvtage Sieifenbe, paa
laae Kloﬁrenes Beboere.

Iblandt Kloﬁrenes Berrelfer var

der da alletider et* SISaetelfe for 'âeemmebn en (Sjæftefine,
g Hospitium. Naar ,Kloﬁeret laae paa alfare Beil kunde
den çbligt vaere- befvaetlig nok. Da Kong Waldemar ll.
gav Knudsbrodrene i Odenfe Sagefald og andre Emoln
l
\
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menter, anførte han'fom. Aal-lag bertil, at be vare forvlig:
tebe til at' beværte næfien alle bem, fom reifte igjennem
Riget. Imod Enden af det trettenbe Aarhundrede blev bet
vel veb en fongelig Forordning forbudt at føge fperberg hos
Klerker eller Qægfolf, verbâlige eller regulære, ba ber f tai:
de indrettes et tilftrætteligt Ancal Kroer- hvor det Fornodne
kunde faaes; men bette Forbud fynes itte` at være 'blevet
overbolbt, (formobentlig forbi ingen Kroer bleve inbrettebe)
o. f. v.
,

En Reel $rieftebåtettenI jus asyli, Com Klo
ﬁrene befabbe, var vel med Henfyn til Rettens sIlleie, en
llftit, hvorbed den Skyldige ofte nnbgitl ﬁn Straß og
Sove, Mol-dere og andre Forbrydere unddroges fra Retfcer
dighedens Hcevn. Meni visfe Henfeender var denne Rec
ﬁiferlig til Gavn; tbi Middelalderen var, fom bekjendtF en
Uroligheds og Feidens Tid- her fom i andre Lande; ofte
[kaffede ben, fom var fornærmet eller troebe fig fornærmet,
fig felv Rec og, breven af Jbævnelvfi, tilmaaltè han jufi
itte alletiberGjengielbelfen efter âornærmelfen. Ac der da
vare faabanne Stederx fom, ærværbige veb Religionen og
befkyttede af den mægtige blirfe, bleve nforfrænfelige og
trvgge Tilﬂugcsﬂeder for den líSorfnlgte, var vifinof itte at
kluge over.
A.

Marie eller Vor Frne Klofter.
St. Marin eller Vor Frue Kloﬁer var bet ælbfie Klo
` ﬁel* i Roeskilde.- Anledningen til ders Stiftelfe- babe bi

efter Saxos. iöeretning, allerebe omtalt veb Domkirkens
J'piflorie, men ville gjentage den her for bem, fom muligen
ei babe [left ben førfie.

En Sbrovfi, If a r, og wende andre
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Meer-dz Hermann og Arnfaﬁ habde nemlig' format'tet ﬁg' til
at 'fbbﬁy'rre- den ivrige Biﬁop Wilhelmx Domklrkens Stift
ters Grab-'- og kaﬁet 'hans Been i en Krog
at give Plads for enaf hans (Efterfølgere'å,
Been. Denne Fornaermelfe kunde Wilhelm
efter ﬁn Dod og hans Haebn bar*--haard.

i Graben , for
Bjﬁop Adfers
end Viffe taale
Den ene bøbe

af ben bellige Ild i Stæfen, font ban ﬁf plnbfeligen paa et
Mode med Biikop lefalon, tre Dage efter Gjerningen;
den anden udfbyede ﬁn Leber 'i mange Stumper og lebede
lkkun i tre Maaneder derefter. Da moerkede Proof( Ifac
uraab, og for at forebygge eller i bet mindﬁe at forbale

ﬁn Dod- fiiftebe han af ﬁn Fortune bette Vor Frue Klo
fler 1156.
Å
Om Nonnerne ﬁrax habe antaget Clﬁercienfernes Or
dens Regler , er uvift, men vift er bet, at. de allerede 20
Aar laengere ben levebe efter famme.
Eifiertienfer Ordenen opﬁod i Frankerig i Aaret 1098.
J Forﬁningen bilde den ei faae ~%remgang, og var ﬁn nm
dergang nær, ba ben berømte Added Bernhardt af Clair
vant i en fort Tid hcebede den til en bøi Grad af Velﬁand
og udfendte faa mange Dome af famme, at Ordenen neppe
50 Aar efter bene! Stiftelfe allerede talte 500 lebebier.
Paa ræðanmariâ Kloﬁerbaefen og felb spolitif, bar denne Ab
beb habt ﬁorre Indﬂydelfe end det bar at onike og det bar
bam, fom fenbte be førfte Munke af denne Orden til Dan
mart, bvor be ﬁden mere og mere nbbrebte bem. De bare
Herrekloﬁere og de flette oberordentlig rige, ﬁjondt Mun
kene førte et nteﬁen umenneﬂ'eligen ﬁrcengc Lebnet. Her
paa Sjelland bar det førﬂe Kloﬁer af benne Orden Esrom„
(om blev ﬁiftet omtrent 1148, bvoraf ﬁden Sol-oe og mange .
andre udglk. Foruden Munkekloﬁere af denne Orden gabes
der ogfaa Nonnekloﬁere. I Danmark bar vort. Kloﬁer her
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i Roeslilde-det e'neﬁe af*denne Art. Nonnernes Klaededragt
lignebe Munkenes; de bare hverken Linned eller åbelﬁvætf,

deres Kjole“ var bvib, deres Skapulier og Slor fort. Large
fofkrenes Dragt,. var brann. Deres Levemaade var yderﬂ
ﬂræng, ligefom billunfeneå, be fpiﬁe ikke Sbjøb, uden i Syg
bomåtilfælbe, be vfov paa J'palmfæffe, ffode op om Midnat
og fang, Herren til ære, til Daggry. Om-Dagen -be

v ﬁjæftigebe be bem afverlenbe med legemlige Qltbeiber, ifæt
med at fhe og fpinbe, og mange følte enbog$rang til,

fom Poenitents at gaae paa Marker og i, grotte, for at.
oprive Torne og Tidsler. .Om Nonnerne i vort .Klofter og:

faa bave
været Levemaade
faa baarbeførte
imobbe.bem _felv,»_veeb man_
men
en ﬂraeng
- I Å itte,
7::
Dog neppe havde Vor Frue Klofler nogenﬁnde naaet
en faa bøi Grad af Magt og Velﬁand- hvis itte en fær
ëðegivenbeb, fom ben mægtige Biikop Abfalon tog ﬁg ivrir
gen af, bavbe bævet lamme. "Lt äruentimmer, Marga
`retba, fom var beflægtet med Bifpen- var bleven ibjel:
flaaet af en Mand - der fiaaer ingenliebê af fin Mund
- i Ølfemagle veb Kjoge og hendes Legeme nedgravet i

Sandet veb Str-andern bvor ban efter fin1 Dad begyndte
at gjøre mange Mirakler. Da Abfalon erfarebe bette, lob
ban bente hendes Ljig derfra og bøitibrligen bífætte i Vor
Stue Kir-ke. Da hun ogfaa her vedblev ﬁne bllirafler, blev
bun erflæret for en J'pelgeninbe. Mariekloﬁerec leed berveb
intet Tab- tbi alt bvab ber blev \ffjænlet til benbe, falbt
iKloﬁerlasfen. Der-af tommer ubentvivl ben ääilbfarelfe,
at bette Kloﬁer undertiden ogfaa kaldes St. Ma rgretbe:
fl-ofter, fom berfor er antaget `for at bave været et eget
Klofter. I denne Anlednjng funberebe, fom bet bebber,

Abfalon Kloﬁeret paany. Men- bvab ber nok var Non
nerne flærere, ban Wlænfebe Klofieret bele Bifpetiendeni

175

Roeskilde Bye og fin Gaard iHofum, medealt Tilbehst.
Siden foiede han Sengelofe og Gadstrups Kirke til. Aaret
1242 blev Klosteret odesagt ved en Ildebrand, men var
dengang allerede formuende nok til at opfore en forre og
fuffisantere Bygning end den forste havde vaeret, fom vi
erfare aftet paveligt - Confirmationsbrev 15 Aar derefter.
Denne pavelige Bulle er fra 13de August 1257, og deri

fadfester Paven Klosteret dets Friheder og Rettigheder og
Befiddelen af.de: Eiendomme, Klosteret dengang havde,
memlig: Pladsen, hvorpaa Klosteret laae med Tilliggender,

Kirken i Syengelofe“), Gastorp og Glum, St. Peders
og Povls Kirke i Roeskilde – hvilke Eiendomme Klosteret
befad, forend det blev reformeret afAbsalon – videre Jor
der og Eiendomme i40 Landsbyer; de Indtaegter, fom kalt

des St. Margrethes Collect, fom de havde iStroe, Liunge,
Jarlunde, Stifems, Smorhem, Lydla, Sama, Timo,
Ramyo, Biavercou, Faxa og Stating Herreder; den treu
die Deel af det Offer, fom faldt i St. Margrethes Kapel,
der laae ved Kjoge ikke langt fra Havet, paa det Sted,

hvor Helgeninden havde lidt Martyrdsden; Bispetienderne,
fom Klosteret havde i Roeskilde og de Landsbyer, fom horte
til. Alle Helgenes og St. Maries Kirker i famme Bye,
ligefom den afGlum Sogn; et Boel og to Msler i Glum
eler Gym Bye. Af de Eiendomme, fom Klosteret havde
vaeret i Befiddelfe af, fsrend det almindelige Concilium i
Rom (i. Aaret 1215) fulde ingen kraeve Tiender, ligefaa
lidt, fom af de Jorder, Klosteret drev felv. Dog maatte

*) Vi bibeholde Ordenes Stavelse, fom de forekomme idet pave

lige Confirmationsbrev; enhver vil felv let udfinde det nuva
rende Navn af disfe Byer og tillige faae et Begreb om de
Gamles Skrivemaade.

-

-
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disfe Eiendomme og. Herlighe'der ei'gibe's eller afhaendes til
nogen uden med Kapitlets' Samt'ykke.. - “'

, .

Naar en Nonne habde aflagt ﬁt' bofte, var bet hende
ikle mere tillabt at traede tilbage uden Abbedisfens Tilla

delfe. Sjngen, det |maatte være Bifkoppen eller en Anden
maatte tvinge Soﬁrene til at modepaa Synoder eller paa
Thinge- ei heller til at underkaﬁe dem nogen berdslig Dom
ﬁol i Sager , fom bedkom deres Elendom; :ei heller maatte
Nogen vove. at holde Sammenkomﬁer i deres Hufe; det

lregulaere Valg af en Abbedisfe maatte;'ingen;forl)inbre.
For Alteres og Kickers Indbielfex for benI ﬁdﬁe Salbelfe

og andre kirlelige Ceremonier maatte ingen afforbre Ron,
nerne êöetaling, men Stiftets Bijkop være forpligter tilat
yde dem disfe Forretninger frit. Skulde en Biﬂop* eller en
anden af Kirkens Tjenere belaegge bem eller deresFolk med

Bam forbi be ifle betalte Qienbe, eller anbre deres Velgjs
rere, forbi be beviijle bem Tjeneﬁer med Arbeide paa de
Dageh da de (efter Ordnens Regler) pleiede at arbeibe, ime

' dens Andre ljolbt bvilebag, ba ftnlbe faaban Banlysning
være ugyldig. Under et alminbeligt Sjnterbirt (naar hele
Lander var fat i Ban) var det dem tilladt at holde Guds
tjenefte, bog maatte ingen _Qðanlbft veere tiljtaebe. Ober
Kloﬁerets Gods og Iorder lyﬁe PabenFred og bekraeftede
alle af hans Forgjaengere og anbre, Kloﬁeret givne, Fri
heder og, for at ybette hans Naadfensbreb ei ftnlbe blive
overtraabt af mogen, truede han Obertroede'rn'e 'med Ude

' lukkelfe fra Kirkens Samfund og ﬁraeng Heron- paa Dome' _
mebagen.

`

'

Vi fee af bette vavelige Gonﬁrmationâbrev , at Kloﬁe
ret allerebe bengang var i Beﬁddelfe af faa betljbelige Grund
eiendomme og Indkomﬁer- at bet tunbe kaldes rigt. nm
der de Iorder, Klofteret brev felv, lan ille forﬁaaes
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andre end den ﬁore Mark paa benimob'100 Tender Udfeed
fønben for Frue Kir-ke, thi den harte* Kloﬁeret til; de'n laae
altfaa ligefor Kloﬁerets Port.

i

Eiter den Tid fynes Kloﬁeret ikke at have faaet nogen '
betbbelig Tilvcext i ﬁne Sinbtægter, fom bet ba heller ikke
trængte til. I Aal-et 1250, altfaa 7 Aar forend Paven
ﬁadfoeﬁede del-es Privilegien bavbe Nonnerne af Kong Abel
erholdt Frihed for Leding og andre Bhrder for deres Von
der og *Tjenere- ei heller ﬁulde disfe fvare nogen Anden
hvad nogen fongelig Rettighed *angikx end Ronnerne. Der

fom det Brendel fom be lobe bem tilføre paa egen Bekoﬁ'
ning, ﬁrandede eller drev i Sanb, maatte ingen bemægtige

ﬁg faneme.

'

Faae Aar berefter gav Erik Glipping dem et næfien
ligelbbenbe Privileginm. At de folgende Konger bave ﬁnd
fætter deres Privilegier- del-om er vel neppe nogen ívivl,

men om Chriﬁian ll. vibe vi bet meb Vished.

_

Kloﬁeret fhnes ifær at have været inbrettet for Iom
frner af hoie og hoier'e Gtænber, bog kjende vi ikkun faae
af be'm, fom veb 'ben Synbgetogenbeb, bvori be tilbragte be:
res in, er faare natnrligt;"tbi bvab ber gager faaban ﬁn
jevne, lige Beil bliver ﬁelben bemærfet. Allerede 30-Aar

efcer Stifrelfem 1187, ﬁnde vi to Prindfesfer i Kloﬁeret,
M. og M, (mungen Marie og çmargretba, Kong Waldemar I. _./ .
;Døttre, fom bleve forífnbte af deres SJ'Jmnb, ben tnblte Kei- * '
_fer Frederik Barbarosfa og Landgrev Siegfried af Thin-ine
gen). Til dem haves endnu et Brev fra den berømte Ab
bed Wilhelm i übelbolt, fom juﬁ ikke giver noget forbeelag:
tigt Iëðegreb om ben Tids Seed-er. Idet hannemlig rofer

disfe kongelige Vorn og nu hellige Somfrner, forbi de havde

(12)
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forlabt â'Berben, adden-er han dem imod Drukkenﬂab- Lan
dets Skjodefynd- og imod Stolthedx (om var Aarfag til
Satans Fald. ,
,
'
çDaa lamme ií'o', da çJlaoen ﬁadfceﬁede Kloﬁerets Pri-,
bilegizr, havde Nonnerne indgivet en Klage til Paven over,

at nogle verdslige Qvinder'med deres Familie indfandt ﬁg
i Kloﬁeret og forﬁyrrede deres Andagt.

SBaben forbod der

for i en anden Bulle af famme Am* (1257) ﬂige Befsg
under Trudfel med Kirkens Ban. Det maae ei have vaeret
ftmple Quínber, eller-s bilde not Nonnerne feld ladet dem
expedere ud igjen bed deres Prcepoﬁtus eller Qðrooifor, eller
hellere flet ilke ladet luffe op for dem.

Formodentlig have

disfe verdslige Qnindei* beføgt en Slcegtning i Kloﬁeret
hdorover de andre have taget »en Forargelfe; hnvde de Be

fogende life bæret alt for fornemme: faa havde Avbßdis- '
fens Ord »veret tilﬁl-ceklelige til at holde dem `Derfra.
Fra Midten af det, 13de Aarhundred'e indtil Reforma
tionen, ligger Kloﬁerets Hifiorie indhyllet i oegyptilk Morke;
ikkun en lille, "nm-rig Hiﬁorie har naaet dores Tid. 1501
havde nemlig Kong Hans fendt en af ﬁne Tjenere (Embedsz
moend) i Landets cSjenefte til Udlandet. Denne var forlooet.
Imedens Brudgommen var borte, fatte man Brnden iKlo
ﬁeret. Efter ﬁn Tilbagekomﬁ tog ban, med Kongens Til.
ladelfe- Bruden med Magt ud af Kloﬁeret- men blev der:
for banfat af Bifpen- og, for at beholde benbe, maatte han
lofe ﬁg ved at ffjaenfe Kloﬁeret ﬁt Gods-_Havelfe Guard. Da
han nogentid herefter hobe, begab hun ﬁg atter i Kloﬁeret,
At Kloﬁeret allerede forend Neformationen afKongerne
hat oaeret forlaenet til Adelsmaend- fee vi af et gænâbreb,

Frederik I. meddelte Adelsmanden Henrik Krummendick
”efter vor fjeere Herr Faders Beevs Lydelfe." valge denne
iilfætning, maa altfaa allerede Chriﬂian l., fem var Fre
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deriks Fader og babe 1482, habe fat ll'aenåmaenb over Klo
ﬁeret. Imidlertid Ennne disfe Laensmaend ei bel habe habt
den Mage ober Kloﬁeret og ders Eiendomme- fomV be ud
-* øvebe i be berdslige Laen; de ere vel~ mere at anfee fom

Iuﬁits- og Øronomieräorvaltere, ber fknlle fee paa Kloﬁez
rets Bedﬁey endfkjondt denne `Sirummenbicf, en af be fvrfie
.Haerforere i ermeen, naeften albrig ﬁl Tid til at opholde
ﬁg i Roesk'ilde. I Loensbre'bet blev bet paalagt alle Klo
ﬁerets'Bonder og Tjenere- "fom tjene. til vort og Kronens
Kloﬁer- vor Fruekloﬁer i Roeskildey" at vaere benne Herre
bvrige og lydige og fvare bam, og ingen anben, Landgildex

Sagefald- Skat-t Gja'eﬁerie og hbad andenRettighed be'
ellers pligtige bare aarligen at nbgíve til fornaevnte Silofier,
bvorimob ilaenbfmanben jkulde fkaffe bem, alle. og enbver,
Lob og Ref. Hborledes Kongen allerede førenb Reductionen
af Kloﬁrene kunde kalde bette Vort og Kronen-s; er
umuligt at inbjee og vil blive en Gnadex faa laenge ei anbre
Documenter give os nogen bedre Oplysning berom, bviliet
bog ei ﬁaaer til at vente.`
.
Efter Reformationen" har Kloﬁeret ligeledes vaeret bort:
[een-:t til enkelte Adelsmdend- af bvilfe vi bog kun kjende
een, Frands Brockenhnusy fom erholdt famme 1563, nnber
ben Qðetingelfe, athan [kulde nnderholde de endnu lebende

Iomfruer med Fode og cheder,

i

_Da bet efterbaanben maatte mere og mere forfalbe,
er Reﬁen tilﬁdﬁ formodentlig nedbrudt og ders Eiendotnme*
folgte, ba vi ﬁden ﬁnde dem iforfkjellige Mcends Jbaenber.
Der kan ikke vaere noget Göpvrgâmaalom, at et Klo
ﬁer med faa mange Eiendomme jo maae bave habt et ei`
nbetbbeligt ercbiv, 'fom vijino'c' bilde gibet os mange Op
lbåninger, ei blot i dets egen .Hiﬁorie- men ogfaa -i andre

(12*)
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Henfeender- hvis det endnn var forhaanden.

Men da Klo

ﬁeeet gif til (sjrnnbe, blevx det ei holdt lltnagen voerdt at

opbevare dets-?llenoirerF fom formbbentíig bare i Laensmeen
denes vbomber.

*
/

v

_
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läranci-ëfaner eller Giraaebrøbre Kloftek.
Denne Orden tog ﬁn Oprindelfe i Italien. Et ungt
.Menneﬁey fom havde 'fort *et megec rubfaaebenbe *Lev-ten

Franciscns fra Qlâﬁñnm, faldt i ﬁt 25de Aal* til det mod
fatte Extrem- til fvoermeriff âtrængbeb, næíten Grnfomhed
*imod ﬁn egen Sirup. *Han frafagbe ﬁg al ﬁn Fox-mem
kloedte- ﬁg i de ﬂetteﬁe og haardeﬁe cheder og *prcelede da
Fattigdom fom et Evangelium. Det vakede ei længe, før:
enb ber i Italiens hede Clima flere faabanne Svaermere

belebe hans Ideer**med ham. Han forfattede del-for en Re
gel for bette nye Samfnndx 1210, og lod den fanctionere
af Paven. Fornden de fcedvanlige Okdenslofter anprlﬁe og

indikjeerpede denne Regel Fattigdom i faa hei en Girab, at
ben nye Ordens Brodre ei engang maatte røre ved Penge.

En Kjole med .Hoette og en uden mette, en Strik til et
Belte og et Par Beenkleederz alt af - alkegraat Teig bare
_ alle Kloednjngsﬁykkerx en deer maatte eie. Del-es Fed
lber bare nøgne, bet var *dem hoiﬁ-tilladt at gaae med San
baler. Fallen og andre Legemets Spoegelfe'r- idellg Bon og
blind Lydjghed imod deres Forefatle anfaaes for del-es Ho
veddyder. Med pavelig_ Tilladelfe praekede de" nu allevegne
B'od og Anger. Ordenen udbredte ﬁg nied en faa utrolig

.Hm-tighed over den hele katholike Verden- at dei- l_aIIerebe 9
Aar efter dens Stiftelfe ved en Generalforfamllng indfandt
ﬁg ﬁere 1000 Reprcefentantere.

Aaret 1223, altfaa 13 Aal
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berefter', kom Munkene allerede til Danmaek og oprettede
deres forfte Klojker“ i Flensburg.

,. ,

.Hoert Franciscaner Kloﬁer beﬁyxedes af en Guardian
eller Cuﬁos; men Guardianen over de ﬁørre Kloﬁere havde
tillige Overopfyn over de minbre, ligefom Guardianen ove:

Munkekloﬂeret tillige var Guardian over Nonnekloﬁerne af
famme Slags, d. e. efter famme Regel.
- .
. '
..n Vi oille fox-ft gjøre os bekjendte med Munkekloﬁeret og

ﬁden med bet endnu beromtereNonnekloﬁer her i Stoeátilbe.
Disfe Munke forekomme under flere forfl'jellige Navne.

Franciscaner kaldtes de efter Ordenens Stiften Graa
btobreefter det-es EDragt,Å Minoriter forbi be af from,
Ydtnyghed kaldte dem feld Fraterculi elley Fratres minoresI
b. e. `âaiaaebreabre, minbre êlðrøbre, Barbeener forbi be
g'ek med bare 'Beenx og Tiggermunke af deres Naerings
nei. Ordenen Vfoaetmebe uopbotlíg, og 1237 kom en faadan,

Svaeem ogfaa til Roeskilde. Om det var bet nye Syn
om bet var Medlidenhed med de ﬁakkels Skabninger- bet
af lutter Fromhed ei oilbe eie anbet enb hvad anbre Men

neffers oelgjorenbe J'paanb talte bem, der gif flæbte i en
tynd Kutte ogommeb
naarSDeletenev,
anbre foobte
âfinboelfe,
betbare
lvar íﬁøbber,
be heftige
be bem
bolbt,i _
not, be fanbt alleoegne en kjcerkommen Modtagelfe og riget.
lige Qllmiâfer, cildeels ogfaa i det Store.

I'Aaret 1237 kan man antage at Kloﬁeret her i Roes- '
Eilbe er bleven fiiftet, ba en Broder af Ordenen- 'fon' hat
ffreoet Hiﬁorien om Mjnoriterbrodrenes Opkömﬁ her “Dam
matt, og (om ia( ,Ting vifer ﬁg meget fanbfærbig, forﬁfz,

-krer det. Saavel Erkebifkop Uffo af Semb, fomBijkop

Niels Stigfon i-Roeskilde- befordrede Stiftelfen og Stue
_Ingeedj Enke efter Kong Waldemars Marﬂalkx Stori
(fiber: Gewinde af âlegeaﬂein), fljenlebe ﬁn egen heelt'grnnd- -
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murede Gaard dertil.- At en Frue Efa ﬁulde vaeret ben
egentlige Stifter-ind" ligner> mere en Fabel/ og naar der
forﬁkkres af benanførte Jäiíloriejtriver, at Erik-Plougpen

ning .habde fliftet Sllojleret, og at bet formebelji Kongens
Krige-ﬁod-loenge under Bygning- fom ftanbfebe veb hans
vlubfelige Dvd*: faa feer man, at Forfatteren ei har meent
andet end at Kongen har villet opføre en Klofrerbyg
ning; iﬁedetfor ftifte et Klofter maae det latinﬂe Ord

berfor rigtigere overfaetteâ bhgge,

j

Vi vibe af Jgijlorien, at benne Konge var Francisca
--nerne meget hengiben, Vi habe endnu et Breb fra bam,
hvori han udtrykkeligt ligere "han vilbe dee i denne Or- `
dens Dragt og begrabes i dette'Kloﬁet-.". At derte har bor
ret hans ramme Qllvor, belraefter ogfaa Folgende. Da han
[kulde draebes (J'govebet blev ffaaret af ham og med Krop
ven faenfet ned i Slie-Floden» og man fvurgte ham: hbor
hans Skat var, fvarebe han: den laae i Franciscanerflo
ﬁel-et i Roesl'ilde, Efter hans Dnd fogte man efter ben,
men fanbt ei anbet end Mnnkel'appen og den Str-ikx hbor
med sDrunfene holdt Kappen fammen, fom han alcfaa maae

habe meent med fin Skat.
Med Donationer og andre ﬁore Gaber fynes dette Klo
fler 'ei at være blevet faa rigeligen betænft, fom Nonnel-'lo
jierne, men at Munkene derimod i den egentligﬁe Forﬁand
habe' inaattet tigge dem frem.
i
,
' I et faa eenfvmt, eensformigt og affnorllet bin, fom
ernnleneâ, fan ber lige faa libt, fom i Familielebnetx fore:
falbe noget, ber kunde opbcekkeOpmaerkfomhed.

_

Ikkun naar

de træbe-ub af benne fnævre Eil-kel og træbe op paa Ver
dens Skneplads, bemærleâ be, og be Rollern de fpille, op:

"tegneâ i Verdens Chronike. Vi vide ei heller noget Syn
derligc mere om vore föarbeen'er, end at der af deres Sam

/
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fund enkelte Pet-feuer *bed at beﬁæbe,-1b'engang ei uvigtlge,
iboﬂer, bave'gjort ﬁg b'ekjendte i Jäiflorien, og at Kloﬁ'eret

few nogle Gange-ed blevet afbeñóttet til der at? bolbe of:
fentlige äorfamlinger i Drbenenöﬂ'âlnliggenber... Cëaabanne
Ordensfa'pitler- blebe before 1284, V1317,1409, 1468,'1490,
1498, 1515, 1531, og det udnß'"-1'554. DeAnliggvnder;
fom hey bleve omhandlede og de Fo'rﬂag“ desangaaend'ez* fbt'ii
her bleve tarmotebe,A betraf ei 'blot bette -Kwﬁer alene, men

alle'âranciâeaner Kloﬁere i de* nordli-ge* Niger-.x PaM-Mün
kemodet 1468 blev 'Byoder leo, i vores Kloﬁek valgt til k
Probindﬁalminiﬁem * og' ﬁk Overopfynet over allèbe Ä'andre

Graaebwdrekloﬁre meb, hvoraf der i Danmark gaveâ flå,
foruoen St. Clara Ronnefloﬁer ber i Byen.

'

Jpavbe disfe Kloﬁere end ikke timeligt Gods i den
Maade- fom de rige Jberrefloftere, Ciﬁerﬁencerne o; f. v.:
[aa-kunde »de desmere gloebe dem ved Pavernes og Konger- ~
nes Shave, ber -overofte dem med SI,\rivilegier, fom veb
mange Leiligheder gav deres Indﬂydelfe mere Magt end
Rigdomme Jude give, og fom gjoroe at de ei vare bange for
at gjøre hyppige og driﬁige Indgreb i andre-Statsborge
. res Rettigheder,
~
'
Pan det omtalte Mode fremtraabte en Sltanb, fom førft

havde været Lector og Guardian i Cold-'ng og ﬁden i Nibe
Laurentius Brandere med den s2`>egjeering om at maatte
reformere ﬁt Kloﬁer- d. e. at indfore den gamle, -ftrcenge,
noget forfalbne Tngt igjen, men bette blev ham nægtet af
slðrovinoñalminiﬁeren. Opbragt berooer begav han ﬁg til
åRom, hvor der ikulde holdes et Generalkapittel- d. e. en
Forfamling fra alle Lande , bvori der fandtes ﬂige Kloﬁere
(de nordiike Stiger inbbefatteoe Provindfen Dacia, font var
den Boe), og bvorfra der da ubgif Love og Anordninger over ~

alle Kloﬁere i alle Lande. Broder Brandere ﬁk ﬁt Ønife
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- _opjyldt og begyndte-nn efter ﬁn Hjemkomﬂ paa ﬁt Omkal

fatrerie'; men det git'lfaja tumnltuariik til, at ban maatte
.opgive ﬁt Forfoet.- -Dog indforte Munkene efterhaanden
fxivilligen -denne forben-eve .SM
`m,_°_“e_`_»o,reá'_átloftetiíbmzâ ímlbleetíb, alting. at bære gaaet.

linejwvﬂeﬁiena _.Qifﬁêaarbiamri ﬁnde, ni .i Narben-Yu'
Afteadus Frakke-1264- og Iohqn-nesLydichfen,
Font_ 1298 bleb rttalgt .til Prodindﬁalminiﬁee. Bernhard
G_imffen, fom one Gingtbian, bleb 1525 valgt til Pro
vindﬁaFminiﬁer.

z

~

,_

“

_. ngaa et Par werde sJ'.)?aenl>`babe leoet í vort Kloﬁers
Skjod- Broder Johannes Pafch ae, fom 1297 var Guar
dian over Kloﬁeret- og Forfatteren af den før omtalte Mi
nokiternes fpíftorie, Petrus Dlaí, d. e. Peder Olfen. Pa
'fcbæ blev berømt ved det at ban afﬂrev bele Biblen- to
Gange i en Tid_ af 1 Aar og 30 uger, førft i 2 og [idea
i 5,Bind._ Petrus-Olaf_ levede under og efter Reformatio
nen og dode_ forﬁ 1560. Foruden» ben_,anføtte Hiﬁorie er
(amme Mund enorm, Samler af en Libar Collectaneomm
~
og. ﬂere andre fmaae hiﬁorifke Skrifter , _fom udbrede meget
_ Lys -i Middelalderens merke J'piflol'íe.I Den lomtalte Broder

Lautentius Brandere- fom i en Tid af, 28 Aar med iorig
Virkfomhed og undertiden med Livsfare_havde reformeret
11 Kloﬁere ber i Lande» valgte dette Kloﬁer til ﬁt ﬁdﬁe
Opholdsﬁed og ddde her fom ﬁmpel Munk.
Endnu maae vi her gjentage Fortaellingen af en Til
bragelfe, fom Hiﬁoriefkriveren sIäebel, der levede for omtrent
200 Aar ﬁdenx meddeler. Effex* hans Fortcelling [kal nem
lig en af Erik Glippings g.U?o1'bel°e, bed Radu Ranild Ion

fon, babe ftjult ﬁg *i bette Kloﬁer under bøie Geiﬁliges Be
fkyttelfe. Da Kongen var unberrettet Derom, anføgte ban
om og erholdt Pavens Tilladelfe til at bryde ind i Kloﬁeret
l
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"~

*og tage; ham »ud med Mage. :Dette ftete 1294. Han-[Val
have_ babt ﬁcKammeejnden i en SBaeg, hvorfra banI igjen:
nem en bønaanafínnbe bealbe ﬁg ind *i Alm-et o*g .der 'Ime
Mesfen-. .moment bette er fanbt, maae bi lade ﬁ-.aae bed
ﬁt Voerde fkjsndt Vedel forﬁffrer, felv at have feet .Hufen
Da der ímiblertíbl les_egem'tebergon1taleå,,n.oge11 Longange i
Slbﬂetetr eller- Kloﬁerkirken, endﬂ'jondt den ikke nedbrodes

paa-een Gang». og :end-uni vote DegeMuI-en af .den
Möge “Ende vue-,eilbagex-fqa jenes det ikke tteeligt, atl han

har babt ﬁt. Logie- om endog i-xKloﬁeret-dog i det ringeﬁe'

ikkeien Vceg.

^

- e _;

*

-

Bed en Sylbebtanb, fom oqergíf, Roeskilde. 1310, Men

Kloﬁeret lage i Affe; imidlertidemaae det, (finn bære blebet
ﬁoerkt beﬂadiget eller havt Evne nok >1qu at reife ﬁg/
igjen af ﬁn Afke- ellers kunde der '7 Aar Derefter, 13,17,
ikke blevet holdt et çLlebbínbñalfapítel, (om befogtes i den»
juindjfe af een Deputeret fra _hvert Kloﬁer.
e;
-Foe,1noerkelige»anfaae_s i de Tidee. nogle Reliquiery" Kle

ﬁerkirken eiebe, _nemlig St. Knn'd Hertugs (Knnd Lavards) _
Kappe- Svededng eg_ Kjertel.

,

_.

i

_f.

Med Nefoxmatienen- gif ,decke moller, fom alle andre,
Kloﬂere af Tigsexordenem ,natncljgvüs ind af ﬁg feld; th;
' da den eneﬁeNoeringsgreen- hvorved' de' ekhvervede dem Livets»
Ophold- bleb afftjaatet: maatte bele Indretningen falde af
ﬁg feld. Ddg bleve Brodrene ei forbtebne, menblebe, :og
kunde en-Deel af det-es Indtoegter- „endog efter at Luthers:
Leere 1536 var erkjendt for den herjkende. Endnu Aaret

efter denne Refoemation her i Landerx [kjoenkede en Mand
fom nok havde lidt katholik Blöd i ﬁg, Brndrene en, dem

viﬁnok fjaerfbntmenfëiabeﬁ. Kloﬁeret blev ba, med tjlho
_*) Riddee og Rigscaad Mogens Bilde ti( Svanholm fkjcenkedex
nemlig i ﬁt Teﬁamente 1537 til Gmaebrodteklofter ”mi R02*
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renbeip'ange, fo'rnmbentlíg bberlabt enfelte Moend-til .Afbe
nbtte-lfe, fl'jønbt vi ikk'nn kje'ndeeen-(af-dem- fom have habt
det i Ele og det længe efter- Sieformationen.. 1561 var det
nemlig-i en Col-ﬁlz Ulfelts Beet-ge* (ban maae iffe forvexles

meb'ben befjenbte Gerﬁbtlllfelt, *kom levede 100_ Am* der

efter) og uogleﬂlnr'berefter ei'ebe Jacob lllfelt` til Kaux
bølle fa'rmuef Def* deﬁne'
vidkellgLEier-»af "-Kloflerek. og
Kdﬁerpladfene-JlaaMäü eme selLäktage-'z'at f.1xl1n1e'“allekede

har." bm lyanåiä'ernmne, ferrnbbeiztlig'banå gaver, til. At *
dee-*var hans EiendomÜﬁgee ban 'itte blot felv- i ﬁ't Fatfigj
ﬁiftelfebrev' fra 1581` med de Ord: "efterfomljeg7haver

udi Roesk-ilde* et* `moi-ter, kaldet Graaebeodre
klof ter ze, men vi erfare bet bgfaa beraf, at ban frit dis
ponerer-'over (amme. iganﬁlob ber nemlig opføre et Haus

paa 24t$ag, .inbrettet til Beboelfe for 6 fattige og Rx'øbe:
lige Mennelker. '*Foruden frie Boepoel [kulde de brer aar:
ligen babe 4 Rdl.- fom udgjorde den Sele, 24 mal., en

Mand maatte betale for J'pangen; dog bler? bet be Fattige
y tillábt, -hdis Forpagteren ei bilde give faa meget, 'felv at*
plukke Frugterne og dele (amme `imellem bem ,' dog forde
hdldt ban fig og7ﬁne eroinger Valnedderne og hvis

,Ford- .bet kunde faaes med Søg; Roery Staal og
anbet.` Tillige blev det ﬁroengt forbubet be äattíge, at
befatte bem videre med nogen førnævnte Klo
fters bufe, Mute eller anbet, ei heller nogen Lee-1s
manb, Borgemeﬁer eller nogen andenﬂulde have bermeb

at (Eaﬁ'e, men fanuneRlbfter og Eiendolm J'puuå, Mum*

og anbet Rathe forblive hans og hans Arvingers ec.
Het-af er bet inblbfenbe, at ber foruben et Iguuå enbnu

bar ﬁaaec en Reﬁ af Klofcerets Meine. * Vi gjette bel neppe
fkyld tho Pund (d. e. 4 Tender) Waltz tbp Pund Skeel, en
Fierding Smor og thi Syer (10 Sider) Fleff."

187
fell, naar »vi ere af den' Meeting-7 at hans 'Forgjeengee og
han* few. *har efterhaanden [oder pille Kloftermüeene neb,
for at* nnvenbefêtenene tilBrug paa: det-es J'p'erregaarbe,
af bvilfe Jae- eievef'ﬂere,;.lblanbt anvrezﬁëelføe;V Disfe v'flde

han Dee-fm. [om det Pwﬁtablefte- ogfaa-have forbedoldtxﬁg
og ﬁne Arvinge'r- fom-:nok have :tagetfäätel'tem chi nu .ec
der ikke en Steen mere-tjtbage. *Sogneproeﬁen ved Doin
kirken og hans Eftermoend-blejv Opfynet- ober Fattigboderne *

vverbraget, og den qf-hans“Awinger'7-_fon1 eiede'Selfer
paalagc. ac holde Boderne. vedlbge :og at-*lade mye v'pbpgge', ,

naar de gamle 'el længere fun'vey ftaae.:

. .

Pontoppidan tagerberfvr ei alene few mcerﬁeligen fell,h
naar hani ﬁne Annaler -rafkvcek fvrñffrer, V”at Kirken var
nebbruvt1575 og at Klofteret havde famme Skjebnea" men
han hat derved ogfaa vildledet alle andre âﬁorfattere, fvm
have gjeutaget denne Feiltagelfe paa hans Autoritaet. .Hvad

Klofteket angíf, deroxn vide vi nu Beﬂeed; hvad Kirken
angaaer: faa ftod den endnu heel og holden i over et l)alvt:`
hundrede _Aar Derefter og var,I nceft Domkirken- den fokfte
Sognekirke i Byen. Vi faae altfaa vel at gjøre os 'noget
nærmere bekjendt med dens Skjebne efter Reformationen.

Da den katholﬂe Gudstjeneﬁe 1536 aldeles bleo afflaf:
fet og den proteﬁantijk-lutherike traadte i dens Brev, og

Indtcegterne til den Forﬁes Vedligeholdeli'e nu bleve anvendte
til andrex gavnligere og fvrnnftígere, Tynvretnínger, ftode den
flørfle Dee( af de kathollke Kirkel* comme. Men da der dog -

maatte førgeê for, at Gudstjeneﬁen blev holdt efter den nye
Leere: faq bleve til famme Vrug de bedﬁe Kirkel* ubføgte,
imedens dee-andre efterhaanden benímulrebe i Giruuâ.y J'
Roeskilde blev (Siraaebrøvre Kirkeny fom den flærfefte, da
den var en heelc jgjennem grundmuret Bygning- beﬁemt til
venneV Henﬁgt. Af deMenighedew fem før havde udgjort
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I

St. Nicolaix blllebelgeneå, Säetíle'lâyﬂâetulníyi, St. Peders_

og Michaelis Sog-iz Member nn eec .Sogm og Graaebrsdre
KirkeSognekirke. TilGraaebrodre var der endnu .en Annex
nemlig Svogerslev; i Komm-np* ualubeeA et âapel, fom en
Eier af Kornerupgaard _- der dengang var meget ﬁocre end
den nu er --* babbe :ladet indretce .for..ﬁg felv.

, Da Küken efterhaanden forfaldt og Menigheden ei havde
Evne til 'dens Sfflanbfaettelfe, blev den af Chriﬁian IV. 1625

lagt til Domkirkenx _hvis ForﬂePt-oeﬁ fra nu af blev Sog-ie
proeﬁ-baade tileDomkirkens og »Graaebwdres Sogne. Men
bed denne Forening blendet .tillige paalagtSogneproeﬁen'
at holde :elbiapellanI til:.($5taaebrpbte og êbogerêleb, fom
maatte beføtge alle be geíﬂlige ﬁbrretninger, fom forefaldt i

dechiﬁcict af. Bye-1x fem fer, havde hei-t til Graaebrodre
Menighed; denne .Capellan kaldtes derfor foedvanligt Graaee
btøbteáiapellanen, chi foruden denne var der endnu en anden

Capellan ved Domkirkenx men (om alene hnvde med Domkir
kensAnliggender at beﬁiüe. I Salarium erholdt denne am
den Capella!) ved Domkirken eller Graaebrodre-Capellanen:

1) Indkdmﬁerne og Preeﬁerenten af Korn faavel af Sog
net, fom 'af ibraeﬁegaarben'í êbbgerâleb, ligefom al
Smaaeroedfel-*Lamx Qijeeå, o. f, v.; men Svogerslev
Kirke blev da betjent af Preeﬁen i Romerne, fom for

ﬁn Umage erholdt altrbbab der fa'ldc inden Kirkedoren.
2) Domk-irken maatte betale Capellanen 9 Pd. Byg (36
Tnnder)7 fom netop var Belobec af Graaebrodre Kir

kens Tiende- bg 30 Rdlr. i Penge. -De 9 Pd. Byg
i Tiende maatte Bonderne i den .forfdundneLandsbye
Wisbye -- nu lille Bang -- (bare. Tienden blev
lagt til Domkirken _og dens Sognepreeﬂ. '

Vi fee', det gif? bermeb, fom det fom ofteﬂ gaaet; en
ø egen Prceﬁ kunde Menigheden ifle fndeF men da Sogneproee
o
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'len til'St. anii Kirke nu tog Floden: faa maatte hans
Capellan behjelpe ﬁg med afbloeﬁ Melk.
Decke Forhold varebei noget over -et balvt Aarhun
breve, da Chriﬁian V. 16'79- kaldte GSraaebrøbreÆavellanen,

vengang AndersDjnefen Mosﬁm tillige til Preeﬁ ved Fette
Kirke.

Da Capellanen altfaa nn- havde to Sogne- foruden

.Emolumenterne af en Annex:y maatte han '.fraikrive ﬁg de 9

Pd. Byg og de 30 mlr., font faldt tilbage til `Sbomlivfen.
Ved denne Leilighed blev Sogneproeﬁen ved'St. Lucii
eller Domkirken igjen begavet med en nye, _Rettighed- chi da

ban, fom Sogneproeﬁ ved Graaebrsdre Sogn- havde holdt
der en Capellan og denne Capellan nu var bleven Sogne
»reelt ved Fruekirke: faa blev han 1687 benaabiget med
Kaldsrettighed til famme Sürf'e, enbffjønbt denne Kirle iffe

ﬁod
nogenfombelfi Forbindelfe
hverken
'med
eller iByen.
å
,
'Å Domkirl'en
Sogneproeﬁen ved Donlkirken var følgelig Dengang en
Flor* sDraelat, thi han var tillige Provﬁ i Snmmeherced og
havde Kaldsrettighed:

1) Til Øtaaebrøvtefitle.
2) Til Fruekjrke.

_'

8) Til qugerslev og Kornerup- forbi Proeﬁeni
Kornerup beﬁred Kirketjeneﬁen i Sbogerslev for Ernae
btøbretëavellanen, og
f
4.-) tilWindinge. Windjnge havde før, fom et Cand
f nicat, bort Domklrken til. Effex Reformationem eller
nogec fenere, da Eanonitaterne gif inv, blev Windinge
lagt, fom annep, under Domkirken; Den anden-Ca
pellan ved Domkirken havde nu, foruben Graaebrodre
og dens Annex Cävogerålev, ogfaa Domkikkens Annex

ilBinvinge, at beﬁyre.- .Decte 'var ikke mere mneligt
forfamme, faul-.art han tilliger var bleven _Sognepreeﬁ

R
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'bed stue Kirke. Sogneproeﬁen bed Domkirkenfmaatte
Derfor hendende ﬁg til Prceﬁen i Reekslev og kalde
-ham til Capellan for Windinge. Der ﬁndes endnu
ﬂere Kaldsbrebe- "om Sogneprceﬁerne ved Domkirken
,~ have givetProeﬁet-ne i Reerslev- fomderes Capellan
*og- (om af Kongerne ﬁden erefconﬁrmerebe.

Da Kloﬁerkirken blev nedlagt fom- Sognekirke- 16%,
blev

den

forfaldne Bygnin'g for ftorfte Delen nedbrudt.

Dette fkal ogfaa have været Tüfceldet med Ruinerne af de
andre Kiefer og Klofcere- og Sten'ene af' Chriftian IV. blevne
anvendte til at opbygge Proviancgaarden med. Dette har
al Sandfynlighed for ﬁg- ifær da man i sJh'ofoíamfgaarbenê
Mure endnu feet ﬂige Steenx (om man i den Tid ei mere
ﬁk fra íeglbær'ferﬁe.

.4

Imidlertid blev der af Ki:kens oftre Ende endnu en
Loengde ftaaenbe, i den Henﬁg'atDifciplene paa Regentfen
deri om Sondagem efterl Dmgang, fkulde holde Tolvpreedi
feuer. Dette varede faa længe, indtil en Regentﬁaner- fom
formodentlig ei rigtigt kunde ﬁn Sectie, hoengte ﬁg few; der

med var da Potter! ube, thi man 'holdf det ikke for eaabeligt,
at fpilde fiere ungeSRenneiYer for Güds Skyld. Middagsz
prcedikenen gif inb, men' Stumpen af Kit-ken blev endnu
ftaaende indtil den efcerhaanden henfmulrede. Dog ftod der
endnu for faae Am* ﬁden den oftre Dee( af Men-en [om en
gammel, ærbærbig'muín, den ﬁdfte Ruin- der fandtes i
*Daumen-ks forrige Hoved- og Reﬁdentsftad. Skade, at den

gif den (amme äeí, fo'm benåçäørgjæugere, chi den vilde
paa den Plads- *hvoﬁden fwdx have *ve-:rec detjﬂ'j-onnefte
Sindbillede paa Dodelighed og Forgjcengelighed. Nu er der

Vmn'eift paa dens Plads et andetSindbiﬂede- nemlig et Kors
(om jo ogfaa er pasfende paa en Kirkegaard*
Vi* have før omtalt en Haug» fom Iacob_11lfeld eiede
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og ville ﬁden atter igjen komme til at omtale'famme bed
Fattigvgefenet. Omtrent Halvdelen af Slillabfen, booypaa bau

de Klofteret og Kirken ftob, indtog Stirfegaaroen; fom kaldes
*for Domkirk'ens Asﬁftentskirkegaard. Vi maae beroeb endnu
_ ' gjore .folgende Bemaerkning;
bed Domkixk'en
tillige ogfaa
var Sogne
proeftDa
bed Sogneproeften
Graaebrodre-Menjghed;
faq maatte
vbennexå
_ Sognefolk i kirkeligeAnljggender henvende ﬁg til Domki'rkens Sogneproeft.- Denne Omftoendighed har oí at talte folI at
äirfebogerne, vedkommende
Behojd. _Da vi nu allerede
brsdre-Menighed blev lagt
Grunden et urigtigt udtryk-

disfe Menigbedew endnu ere i`
ovenfok have erfaret, at Graue
til Domkirkens: faa' er _bet i
at kalde den omtalte Kirkegaayd

for Domkirkens Asﬁftents-Kirk'egaard- da den' er* en virkelig.
Kirkebogerne beoife, at der blev begravne Liig fnart i Dom
fil-ken felp, fnatt omfring Den, fnart paa (äraaebrøbreå, -og
omtrentV ligefaa mange paa denne fon. paa blin, booraf da
fremlbfct, at disfe Sogne maae have baot lige mange Sog

mme.

,

`

Den lignede for ganfke en Landsbyes Kirkegaard og
dens enefte *Pryldelfe -vare Ruinerne af Graaebrodrekirkens
øftre 972mm -For en Deel Am- ﬁden er den omgivet med*
en Steenmunr- imedens den indvendig bar faaet Udfeende af

en engelfk J'pauge, (om, efter votes äølelfe, i Smagfuldhed
endog opel'gaaeel Kjobenhavns Asﬁftents Sürfegaarb, omend
[kjondt den ikke er prydec med faa koftbare Monumenter.
Hvad âlnlaeggene, fom Domkirkens SIäaettge, Stammerraab
iganfen, bar beforget, have loftet, babe de Pladfer- Tom en,I
kel'fe Familier have udfeec til äamilieeâöegraoelfe, allerebe for
det mefte betalt. Kirkegaakden er om Sommeren en af de
fornøleligfte êpabferefteber, chi man vandrer ikke iblandc de
Dode- men i en prange, omgivet af blomítrenbe “årteer> og
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Werfer. SlotsZGartner Wolf , i Frederiksbergs Jbange,
bar den äortjenefte, at have anlage famme og 'LikaffecBldm
ﬁerplanterne og Treeerne dertil.
3'

St. Clara og Damians Klofter.
Den hellige Franciscus ftiftede egentligtto brbener,
en Munke- og' en Nonne-Orden- efter een og fqmme Re

' gel. Den ﬁdfte kaldtes-St. Clara Orden. Et Fruen

tinnner, Glara, havde nemlig ladet ﬁg faaledes henrlve* 'af
Franciscns's Svcermerie- at hun føgte at efterligne hans
Stroenghed iLevemaade. bun ﬁl? ﬁn Softer- Agnefe,
paa ﬁn Side og begge begave dem i Aaret 1212 til St.
Damians Kir-ke i Qlâfiﬁum, for at aflægge Ordens Lofte.
Der tog altfaa Ordenen ﬁn Begyndelfe og* blev fnart udvi
det , ffjondt ille faa bnrtig og iffe i faaban âmængbe, fom
Munkeordenen. Del-for kaldes Ordenen ogfaa ofte, ifcer i
offentlige íeborumenter, fom oaoelige ëönller, Kongebreve
o.f.o., St.Damians Orden og St,Damians Klo
fter, fom netop har forledet be, om Munl'eveefenet min
dre unberrettebe, Forfattere til at holde denneOrden for en
anden end St. Glaraâ, ﬂjondt den er een og den (amme.
Nonnerne knldtes i Almindelighed Clarisf'er. Ordens
reglen paalagte dem fcrceng Taushed„ den tilftod enhver.
Softer ikke mere end to Kjole'r- en Kappel en Scapulier

til Arbeidex en Soerk af Haar eller grootYærreb, en Maatte
eller et Stykke Toi floppet med Halm til Seng og en
Halmfeek til Hovedpude.

Al Samquem eller Samtale med

Folk udenfor Klofteret var dem aldeles formeent.

Selb

fyrftelige Perfoner var det ikke tilladt at beiøgeêoftrene;

derfor maatte Dronning Ingeborg, Erik Menveds-Gemal
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-ínbe, 1301, førft af en -Cardinah Mathias- udbede ﬁg Til
labelfe til , med 10 aerbare Matroner tre Gange om Aal-et
at befoge Soﬁrene- og 'dog bleo enbnu ben Clanful tilfoiet:
"hvis Conventet og SBíñtatorerne gave deres Samtykke der
tilz" de maatte boerfen nyde nogen Forfiifkning der eller
blive der Ratten over. 17 Aar derefter haode den famme
Dronning det uheld at tabe ﬁt yngﬁe- 44de Barn- en

Prinds- paa >`en Lyﬁtonr til letabamftrup, af 9âognen,
hvoraf Prindfen babe. Dette giorbeV hende faa bebrøoet og
leed af Verden , at hun indgav ﬁg felv fom Nonne i Clara

Kloﬁeret- uagtet alle Overialelfer og Formaningm man_ ane*
benbte, for at faae hende fra bette Forfeet.

SDette Kloﬁer

omtales forﬁe Gang i et Par Documentei* 'af 1243, idec
Biikop Peder af Roeskilde bekjendtgjnr ved et aabent även,
at en 9)?anb, Simon 'von Hom-,havde givet famme'
nogle Iordei- i Bregenthweth og erogenftorp, og Kong Erik
Plougpenning tilfkrivei* Borgerne i Roeskildß at han haode
-tildomt Kloﬁeret en Gage-d i deres Bye. Kloﬁeret hay alte'
faa allerebe bærer' til omtrent 1240, ffjønbt dets Dowin;
belíefæbbanligen fcettes ﬁldigere, Dei-til har et Brev af
Kong Chriﬁophei* til Pape Alexander IV. fra Qlaret :1255
ífaer give( Szlnlebníng, i' det han begi'aerer, ”at bet maatte

overe tillabt Grevinde Ingkerd- nu anden Gang Enke '

efter Greo Conrad af megenftein; at oprette et Kloﬁer af
denne Orden i Roeskiide- da der ellers ingen af famme bay'

'i de nordlige Siiger, og der var mange; (om kunde onflfe,
helle-ce i denne end i nogen enden Drben, at tjene ben him
melfke Brudgom."_ Da nu Kloﬁeret allerede oar til paa
famme Tid: faq maae man antage, at bet ikkun har være:
ringe og maabellg boteret, og at bet førft oebpenne rige Grev

indes rnndhaandede (Sjaomíl'bbeb, med Kongens og sIbao'enâ
.

.

(13)
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Tiladelle, ret er kommet i Veiret, og det er dette, fom

har givet Anledning, og, paa en vis Maade, jo ogsaa
Grund til at ansee hende for dets egentlige Stifterinde.
Denne Grevinde havde,

efter fin forste Gemals, Mar

skalk Storis, Dod, igjen formaelet fig med den rige tydske
Greve Conrad von Regenstein, men som hun atter
mitede efter nogle Aars AEgteskab. Hun var felv ligele
des af formem Herkomt: hun stammede af Skjalm Hvide
og var en Datter af dennes Sonnefons Son, Jacob Sun
nefen, og folgelig en Niece afErkebiskop Jacob Erland:
fen, den famme, fom imedens han var Biskop i Roes
kilde, lod det nye Helligaands Hospital flytte ind i Byen.
Befjelet af en from, velgjorende Aland, troede hun ikke at

kunne anvende fin verdslige Velsignele bedre end ved at
lade en Deel affamme tilfalde fromme, geistlige Stifteler,

for der at udstrse Saed for Evigheden. Da de faae Non
ner, fom.dengang udgjorde Klosteret, formodentlig vare dan:

fke Fruentimre, fom ikke rigtigt endnu forstode fig paa den
nye Levemaade efter Ordenens fraenge Regler: aa forskrev

hun Nonner af famme Orden fra Strasborg, for at de

kunde fette Skik paa de andre. J et Gavebrev af 1ste
August 1256 forgede hun for Klosterets oconomiske Tarv,

idet hun i et Donationsbrev fjenkede famme folgende bety
delige Eiendomme: Byerne Horlef med 2de Moller,
Lyndelille, Jaetn es lief, Aggethorp, Lynstorp,
Ammaethorp, Thore bylille, Waelbye, Barnaer

torp, Sce thae med. Stutteriet der, Ansthorp,
Svovalmsthorp og Anthorp, hvis aarlige Indtag

ter vare 120 Mk. puurt Solv Chenimod 1000 Species),
foruden andre Indtagter, som kunde falde i dise Byer.

Dette Document blev udferdiget i hendes Faetters, Erke

bip Jacob Erlandsens, Nerværelle.
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Aaret efter denne Donation anlagte hun sJSaven om,
og etbolvt, Tilladelfe til, ifald hun felv gif i St. Da
mians Kloﬁen- alligevel at haeve alle ﬁne Indkomﬁer lige
faa fulvt, fom om hun endnu var i den verdslige Stand;
men :Hoden overrajkede ,hende aller-eve kortderefter. bun

bøbe 1259. .

-

f'

'

I de Par Qlat, hun endnu levede efter denne Dispo.
ﬁtion til Fordeel for Glatiâfetne, havde hun ac kjaempe med
Fortraedelighedem hendes Familie voldte hende. Hendes

Fcetter- Johan Johanfen og hans âvoger, Andreas Pin
tetnæ, angrebe nemlig, fom naermeﬁe Qltvinger, denne hendes
*Dispoﬁtion over ﬁn Formue og-„bkagte det faa vibt, at.
hun under Kongens'- Chriﬁopher I.,I Smægling, igjen maatte

aftraede til de wende Oli-dinger fporlef med begge mølletne, i
lenteetborvhíbotebnelille og 4; Slp. Iordfkyld- Thoree
bvemagle, Lyndstorpx Lindelille- "om hun allerede for havde
givet til Kloﬁeret og en Trediedeel af Tubald paa çmeen.
Det anvet, ovenfor naevnte Gods; og endnn mere, fom ikke

aufm-es iden forﬁe Dispoﬁtiom nemligâllunbelille, Am
ftorp, nggarmarf, âoffæmatf, Aggaethorp med Fiﬂeriec
Valent- Lille Jbebbinge, Cëvenfitov, Gronceholdt med Stnt- '
teriet og to Trediedeel af Tubaldx ikulde tilhere Kloﬁeeet. _
Bifkop Peder Bang blev udkaaren til Executor af hendes
Dispoﬁtion og, ligefom hans Efterfolgere- til at vaage oder
at*hendes Gabel* bleve anvendte til hvad de vare givne til.

Koi-t føtenb ﬁn*_Dod teﬁamenterede hun Soﬁrene lSﬁelten .
af ﬁn Formu'e- nemlig hendes hele Kapel- Alt hvad der
hot-te ii( Kjokkenet- Bagerfe-og ëörvggerfe, et Giulblorå, et
Guld-Paternoﬁee med et vedhaengende íðillebe, St. Fran
ciscus's_ Billede og en Stupa (d. e. en 'Stud af Vbjem-me:

gjort Tsi til Silævet), fom hun for egne Penge havde ladet
'
l
*
' (13*) -. ,

_ `
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førfoeebigeyi ﬁn Gaard. Erkebifkop Jacob Eelandfen- fom
var ligefaa' gavmild imod milde og geiﬁljge Stiftelfer- (om

-han var hovmodig, meddelte Kloﬁeret ligeledes en Dee( af'
ﬁn Rigdom 1259, kort fee-end Kongen [od ham fcetke faﬁ.
Han jkjoenkede Kleﬁeret en Deel Gods i älaffeberreb, Wa

lengswith med en Smalle, íBilætorp, `Enn'o,> anllofæ, Snes
lef, iboritorp, Qllætorp, Qðtotæfcbg, Flinthoetorp og Lynd
holm, med den Qâetingelfe, at Soﬁrene fkulde have ham i
.Ekindring i dee-es Mesfer og give des rigeligere Almisfe
til de Sattige, dog under den Forheholdenhed7 at derfom

noget Kloﬁer af denne Orden ﬁnlde blive oprettet i Lund
Stjft- alt dette Gods da» fkulde tilfalde famme. Da dette
-nu ei Fete*: faa bleb Kloﬁeret i Beﬁddelfe af disfe betyde

lige Eiendomme.

- *

,

Bed disfe Tvendes Gavmildhed var Kloﬁexet i minbre
. - Å`GienbonnneI
end 20 Aue efter
dets Stiftelfe
Eier efter
af`faa
mange
atlêøfh'ene,
hvis blevet
de levede
Ordenens
ftrænge Regler , fkulde fynes neppe at kunne have fortaeret
fammes Snbtoegter, hois de endog holdt enDeel Folk i be: r
tes Kjokken og Kjelder. Og dog tog dee-es Velﬁand nceﬁen
aarligen til ved milde , *om end ikke faa fibre, dog ganjke
' , flæﬂëelige, Saver.

Saaledes fkjcenkede Kong* Erik Glippings Mnndj'kjoenb
Andreasx Kloﬁeret 1260- ﬁt Gods iAverhogy for at vorde
leﬁ af Ban ogoverlod det ﬁt Gods i Steenlofemagle og
Trediedelen af Vyerne Lyngwre *og Alvin) imod Walengs

with , fom Bifkoppen havde fkjoenket Kloﬁeret.
_
1262 ffjænfebe Gftritl), fom ﬁden blev Sllrioeinbe for
'Byrjnge (et Nonnekloﬁer i Cföfaane), Kalslunde og Getes
lem i Sjellnnd-til Kloﬁeret- fom dette dog ført! maatte til:
fjæmpe ﬁg i en Strid med Arojngerne. .1263 gav-Enken

efcer Johannes-Gunnefon af Seerrejpblanb, .Frue Mae
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gretha , ﬁg' med alt ﬁt Gods ind i St.“ Claras Soﬁkes
Orden i'Roeskilde- med hvilke hun bilde indeﬂutte ﬁg og i
hvis Dragt heinz-til Guds Navns wre, bilde lægge ﬁg

'efter oeregnlazre Difeiplinee' d. e.--Oed'enens ílrcenge Regel.
De S'yorber, bun bragte -meb, bare'af 41% *.Mk. Gulds og

2 Mk. Solvs SBaerbíe.

'

'

.

*

1264 gab Biikop Reinhardt af Odenfe alt ﬁt ror
lige“ og n-rørlíge Privacgods til Clarisfeknei Roeskilde.

1268 gab Enken efter Slítolanâ, Kongens Stalleiy Freie*
Cecilie- ..7g i derte Kloﬁer og bragte til Medgivt .Helve
bemagle, en Giabe, fom hendes Aroinger ﬁadfaeﬁede faa me
get mere, da Stiftelfen bar ny og intet havde.til Oden
ﬂod. En anden FineL Enke efter en Esbern Wogefoiy
valgte ligeledes i "anime Am* St, Clara Kloﬁei- til, fom
Nonne- der at henleve Steffen af ﬁt Liv; hun bragte til
Medgivt 5 Gum-de og en Melle. Beﬂutningen havde hun

i ﬁn afﬁod
Mands
Sygdom.
og med
Samtykke.
I fattet1288en ﬁdﬁe
Box-ger
i Roeskilde
al hans
ﬁn Rec
til Fifke _
riet iBirkesdam og bad ovenikjobet Ronnerne om Forta
delfe for den Fortreed„ ban havde foraarfaget dem. Bed
disfe Gaver blev da Kloﬁeret fat iﬁand til few at kunne
tilforhandle ﬁg andre äornøbenbeber, det endnu manglede.
Saaledes kjobte det '1287 en Molke i St. Mortens Sogn
Clara Miene, for 80 Mk, âbenge, og 1290 en anden Melle

“udenforByen for 160 Mk. gangbar Mynt.
Imidlertid vedblev Gavei-ne endnu at ﬁromme ind til
-Kloﬁereß deeis givne" af et fromt Sind , deels til Udﬁyr
for âllígebørn, fom ﬂuide feettes i (amme. Saaledes pant

fatte Peder Saxefen 1291 ﬁt Gods i Goshohae for

200 Mk. 5penge i god Mond (om ban babbe lobet ﬁn Dat
ter, fom gab ﬁg i Kloﬁeret- til udﬁyr- indtil bette bar be:
talt; hvad Godfet aarlígen ínbbragte, 20 Mk. nemlig, ﬁnlde
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' Kloﬁeret have;' Beﬁ'yrelfen af Godfet forbeholdt hau ﬁg
imjdlercjd feld.
Et -Faeﬁebrev fra fannne' Tid lærer oâ, hvorledes Klo
ﬁeret eller ders Abbedisfer og Forvalter vidﬁe at gjøre disfe
Eiendomme- for det meﬁe ﬁorre eller mindre êbønvergaarbe,
frugtbringenbe. Thi i famme Aar overlode Abbedisfen,
Margrethe- og der menige Convent tilligemeb Kloﬁerets
Forﬁanderinde ved et Fceﬁebrev til en 9)?anb, Anders Han.

fen og hans .Huustrne og Qðarn, en Gaard i Alindelilley
under de Vilkaar- at han aatligen ikulde fvareiAfgift 2Pd.
(8 Tender) 259g, en feed ëöoelgalt, et äaar, et garn,
p tv Jboná, en Giaaâ, en Skleppe Jbavre, 2 Lees Riis- 2

Lees Ved- 2 Leemaendl 2 *Skjceremcend (de Fnrﬁe til .löse
hoﬁen- de Sidﬁe til Kornhsﬁen) og desfornden paa St.
Olufsdag 1 Skilling Grat i Penge. Han blev tillige for:
vligtet til i rette Tid at yde Landgilde og at holde Gaar
den veolige, hvortil der dog tilﬁodes ham Sommer af Klo
ﬁerets Skove og tillige noget til .Hywl (Hjul). Skulde
_ han i Fremtiden ﬁnde ﬁg fvtnrettet, maatte han drage quit
og frit fra Kloﬁerets Gods) font han quit og frit var kom: -

men derpaa.

I

r

1292 traadte 2 Piger font Nonner ind i Silvfteret, og
da deres Broder- Olav Qunge, ei lfunrre betale Sinbí'friv:

ningspenge for famme, nemlig 400 Mk) gangbar Mync:
faa vantfatte han til Kloﬁeret 3 Gaarde og en Malle til
famme. '

'

1296 [kjeenkede en Mandl Peder Thruntfun- ei

alene alt hvad han eiede og handel tilligemeb bet, han i
Fremtiden endnu kunde erhverde ﬁg, til Kloﬁeret- men paa
en vis Maade ﬁg felv meb, idet han forbandt ﬁg til ders
beﬁandige Tjeneﬁe bed enten' at boe paa og beﬁyre ders

i Gods eller ved at reife i ders ?Er-inder; tillige forpllgtede
l
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han ﬁg til ikke at ville gifte ﬁg igjen, bpíåbgnó Kone babe,
uden Abbedisfens Vidende og Sqmtykke.
_ ,
En trigere Gave erholdt Kloﬁeret nogle Aar berefter,
1303, idet Jacob Blaaefod og hans puﬂme, Chri
ftíne, gav det-es Dauert smargrethe, fom gif i Slloíieret,
det-es Gant-d 'i Iernxpfe med rorlfgt og urørligt Gods til
Medgift; 1306 blev Gaarden folgt for 300 Mark gangbar
Mynt- boer Mark regnet til å punkt Solv- altfaq i det
.Oele 37-;- Mark puurt SW. Der gif altfaa otce Mark
Mynt paa 1 Mark bare Solv- følgeligt var hele Summen
(1.Mark Solo er 16 Lod Veegt) 600 Lod punkt. Kort
Derefter blev Fruen Enke og tej'tamenterede 1308 i ﬁt Te
ﬁamente til St. Claras Kloﬁer- hvor hun vilde hegt-ades
2 Gaarde i Jbafnælevoe, 80 Mark til Kloﬁerbygningen, 18
Alen rodt Skat-lagen til cheder for Soﬁrene, ﬁn bedﬁe
Kiﬁe og 80 VQllen ﬁint Linned. Hvad Soﬁrene [kulde bruge
det Skat-tagen og det ﬁne, Loerred til, er os ikke bel muligt
at begrlbe, da de eftek Reglen ikke maatte eie mere end to
Kjoler og en Haarfoerk; men de 80 Mk. til Kloﬁerbygnim
gen kunde de not bebøoe, da Kloﬁeret 1302 var aldeles
broendt af, Det-bed ﬁk menuerne, ﬁger J'polberg paa ﬁn
Maneer- Leilighed til at tage friii? Luft og tale med andre
'Mennefker- hvilket hidtih i Kraft af deres Regler-7 var dem
haardt forbudt.

Bed denne Omﬁcendighed ﬁk ogfaa Bifperne Leilig
hed til at viij'e det-es cedelmodige Velgjorenhed imod
Kloﬁeret bed aandeljge Gaver. Ei blot Bifpen af Roes
filbe, men ogfaa Bifperne* af Aarhuus- Viborg og Ride
aabnede det-es aandelige Velﬁgnelfes Pnng- idet de med
deelte Nonnerne 4 Qlﬁabâbreoe, ethvert paa 40 Dage, fom
[kulde gjelde for 10 Aar. Af dette Brev hadde Soﬁrene

den Fordeel- är de i den ?id kunde meddele alle hem, fom
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hjalp dem til' 'at opføre' Kloﬁerbbgningen af Mnur- lom
de few jfke habde Raad til , Abfolntion for del-es Synder.
Ober* -Kloﬁerbygningens nye Iﬁandfeettelfe eller Opbyg
“gelfe ﬂuttedesä' der fort efter Beenden en formelig Gontract

med en Teglbreend'er- bed Nabn Oläus,“ om at brænve Steen

til Bygningen. Betalingen beﬁod deels af rebefbenge, deels
I “ve Raten-alien Klbﬂeeet leberede bam, fom Jbaffer, Spenderx
Beyer o. f. b. med den' Forpligtelfe- at han fkulde glasfere

Tagﬁenene i Midten- hbis Soﬁrene bilde beﬁride Omkoﬁe
ningerne derbed. ` Men Soﬁrene ragede ber-over ﬁden i Strid
med bedkommende Teglﬁeensbroender eller Mnurmeﬁem idet
de befkyldte ham for, at han habde forurettet Kloﬁeretl be
-faaet dees Agre- bortført Sceden del-fra og folgt et Huns
fom børte Kloﬁeret til, uden femmes Tilladelfe.
Anledning til denne Sag gab nok en Splid imellem
'*K'loﬁerets Tjeneﬁefolk og Bygmeﬁerem fom i et Slagsmaa(
lof be fokﬁe var bleven faaret. Imidlertid tilgab Nonnerne
"og Guardianen (d. e. Prioren i Gkaabrbdre Kloﬁer) ham
denne ävrfeelfe, i'mbd at han fkulde aﬂcegge ndiagtigtRegn
Rav for êtenene, Veerktbiet o. f. v., fvm Kloﬁeret habde
`leveret ham til Afdenyctelfe. For den , ham og hans Hu
ﬁrue tilfbiede Forncerlnelfe af Klofterets Drenge d. e. Tje
neftefarle, erholdt Murmeﬁeren 10 Mal-k Penge og [kulde
da Drengene være frie for al bidere Tiltale,
Ligefom private Meend neeﬁen kappedes om at afhjcelpe

den noe Stiftelfes Fornbdenhedew og lidt til, i det fox-ﬁe
halbe Anrhundrede; faaledes ﬁreebde ogfaa Pavel* og Konger
og Bifper til at fremme fammes Velﬁand bed at meddele

det sprivilegier, Beikyttelfes og Aﬂadsbreve,
Allerede Aaret efterac Kloﬁeret bed Frue Ingerds Gab
mildhed bar kommen iVelﬁand: gjordePave Alexander IV.
dem aandelige Foraeringer- fem Wellen kunde beie op med

,

201

Frue Ingerds Gods. Bed en Bulle fra 4ve Jan. 1257
paalagte han Francifcanerordenens sJSrovinrn'talminil'ter i'Dam
mark at fraif'e Ronnel-ne to duelige Brodre til- at “forrette
Gudstjeneﬁen- hdlde:Slrifte og uddele Sacramenterne'. I
en anden Bulle fra 13de Stannar, lover illaven alle bem,

(om paa visfe Dage *belegte Kloﬁeret (forﬁaaer ﬁg med
Penge i Haanden) hundrede Dages Aﬁad; den tredie Bulle
af (amme Datum fritageeSoﬁl-ene fra at yde çJh'ocnratiot
ner til çJSavenfS Legater og erflaerer bet for ngblvigt, om no:

gen vilde true dem det-til ved Ban.
Aaret Derefter, 1258, tillod den helligeFadel* Gonventet,
d. e. lfamtlige Eltonnet, at holde Gudstjeneﬁe om end hele
Landet var i Interdict d. e. almindeligt Ban- dog under de

famme 5Iiillaar, [om vi for bave omtalt ved Vor FrueKlo
fter, nemlig uden Ringning med Klokkeenex inden »lukte Dot-e

og med udelukkelfe af Banlyﬁe.

Tvende andre pavelige

Buller fra lamme Aal* latte Clarisferne under Franciscaner
Generalens og den danfke Provindﬁalminiﬁers Overopfyn;
disfe ikulde være deres, Sjelefurgere og rette og forbedre
hvad der var ac rette og forbebre faavel i det Jbele, fom i
*det Enkelte- tam in capite quam in membrís; de ﬂ'ulde

viﬁtere Kloﬁeret enten perfonligen eller ved andre Brodrez
de havde Jurisdiction over Nonnerne; dog blev lebeviâ;

fens Valg fordeholdt SsﬁrezConventet alene.
I en ﬁel-de Bulle af famme Aar gav lamme Pave
Soﬁrene Tilladelfe til at foge, montage, .beholde eller over
lade til andre alt retligt og nrørligt lGio'vå, de arvebe, und
tagen Laensgods.
'
Et Par af de naeﬁ folgende Sllaver gave Kloﬁelet Be
ﬂyttelfesbreve og ﬁad-faeﬁede dets Privilegier; den Sidﬁe

Clemens IV., fritog det endog 1265 for al Afgift' til den
bellige Stoel. sllaverne favoriferebe disfe Nenner faameget,
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at den 1328' regjerende Pa've endog gav Decanen ved Roesz_
kilde Domkirke- [om formodentlig fällige var Franciscanerf
Ordre til at faae; en Forpagtningscontract omgjort igjen,
font Abbedisfen- Cathrinez havde ﬁuttet om en Dee( Klo
ﬁergods paa ufordeelagtige Vilkaae.
.
I ngaa Kongerne toge ﬁg af Kloﬁeree- dog blot ved at
meddele det Privilegier og Friheder eller bed at bekroefte de
gamle. Chriﬁopher I. nnberfløttebe 'Frue Ingerds Beﬁroe- v
belfer ved Kloﬁerets Oprettelfe. Erik Glipping ndﬁcedte
_ 1272 et Beﬁytcelfesbrev og gav det de faedvanlige Friheder.
Erik Menved gav Kloﬁeret 1288, med ﬁn Moders Sam
tykke- et lignende Beikytcelfesbtev- fritog det for alle Skat
ter og .Hobel-ie til Kongen af alle dets Eiendomme og bod
at dots Wonder og glat-»bier (Focpagtere) fkulde alene fvaee
til Iomfruerne og del-es Embedslnaend i alle 3 Marks Sa
ger. 1293 forbøb han alle og enhver at gjøre Kloﬁerets
Fiﬁerier og Skove Forfang. '1308 opfriffebe famme Konge
ﬁl Belkyttelfesbkev og tflfsiede endnu i Soetdeleshed den
Ren at Kloﬁekets Bonderx og Brydier *og andre Undergivne
iknlde for Forfeelfek- fom horce til Kongens Ret- 'faavel i
40 wenn-fâ, fom i ringere Sagem ei fvare nogen anden end
Ronnerne "eller Fuldmoegtige.
_
_ 1327 tog Waldemar III. (den ﬂesvigfke Hertug) Klo
flere! i ﬁn Befkyttelfe og ﬁadfceﬁede dees SIlrínilegier. x

Ligeledes bille Bifperne deres velgjoxrende Sindelag imod
Kloﬁerec, inet de meddeelte Summe Privilegier og Friheder.
Saaledes __tog Bifkop Ingvar (bien) dees Wonder og Bry
bier frie for al Afgift og Byrde til ﬁg felv eller Bifpeﬁolen
undtagen i geiﬁlige Sager.
`
.* 1510 gav Biﬂop Jens Iebfem "om vi kjende fra Dom
kirkens .Hiﬁocie- Soﬁrene det SDríeílegílmz, at ingen maatte
(henne dem eller deres Piger for nogen verdslig Rec,

Fi
t;
-li'
i-J-

ß'
li
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Vi fee af alt bette, at baade Paver vg Bifper viífte
dette Stoffet, fom flere anbre, del-es Gavrnlldhed- ifoer ved
at give Andiisning paa andre Folks Lomme- nemlig ved at
faette en tigtig Dem, en Vexel paa J'pimmeriget, paa detes

Medetol. Thi de tildeelte bem, fom veføgte Kirken og vil
ﬁe ﬁg gaomilde imod Soﬂrenex -ei blot Aﬂad paa 40 og
60, men endog paa 100 mage, hvori der t'igtig kunde inn:
_des endeel med Pavens- Tllladelfe. Soﬁrene erkjendte og

faa de Velgjerninger- Sbanerne havde viiﬁ imod del-es Stlfe.
telfe og viiite, efter Pavens Opfordring til Bidrag iKl-jgen
mod Tyrkeene for at redde Øen Eppern, fom dengang bøtte
Johanniter eller Malthefel* Ordenen til, deres fromme Sind
og deres Idee for Religionen ved faa rige Bidrag- at Pa
ven ﬁden tvfte, frem for alle, levebiâfen, Margketha S31:1th

dauer og Soﬁrene for deres Gavmildhed og cildeelte dem
frem fot andre , til (äiengjelv, fvrtrinligen Syndernes For
ladelfe. Den ﬁdﬁe Velﬁgnelfe/ Paverne meddeelce denne

Stiftelfex var et Qlfiavåvrev, fom en apoﬁolifk Commisfoer
Billzemanm gavfamme 1502. 'I Aaret 1497 erholdt de
et ganjke faert åbtiptlegium af Franciscaner-Generalen, nem:
lig at maatte hoitideligholde St.,Anna*s Seit vg fyngeSange

*om Sc. Laurentius.

At disfe Sange* maae have været

7fromme êanae, [kulde man meﬁen ﬂucte ﬁg til af den

ovenfor anførte'anfcriptionA` paa Kloklen i St._Laurents's
Kirketaarn; men mueligen havde* dlsfe Sange muntre Me
lodler,

-

Det kan inf! itte inteteâi'ere os ﬂorlígen, at_ faae de
Abbedisfers Navne at vibe, fom Kronilen hat* dpbevaket
Efterﬂeegten; imidlertid maae de , for Fuldﬁcendighedens

Skyld- her faae en Plads til deres Nadne.
Kloﬁerets føtfie lebebiâfe, Aarbogerne nævne, var
"x.

9)?argretba, 1263; en anden Margretha Knudsdatcer- „alt
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faa en"adeng Man,- naevtie'ðf1270f og 1291, 'varier en
Margretha 1298.- Det laver ﬁ'g [kke'mere afgjøre, om dr'sfe
Margrether have været een og famme Perfon eller'ﬁere.

'Hildeborg 1306; Kriﬁine 1315;:*Cathrine fra 1321-41;
Ethlce (Edele) 1384; Chriﬁine-1'395; SohhieNClausdatter
1412; sZlJiargretba Achillisdatter 1429?;- Cecilie Boesdatter

1441; Margrecha lehtsdatter 1455; Cecilie Pedersdatter
1460; Helene Mathsdatter 1476; “Anne Rielsdatter 1498;

-Margretha EdmrrndsdatterJ*(fynes eft'er 'Navnet at: have
vaeret en Englcenderinde) 1311; :Sophie Bilde 1527 og Bo
tild Bothlldsdatter 1537, altfaa enorm et Aar. efterat den
lutherjke Leere allerede var inbført-i Danmark.
Abbedisfen tilfvm Be'ﬁhrelfen i alle Kloﬁerets Anliggem
der; men da iklun faae og' mneligen ingen af dem vidﬁe
rigtig Belked enten om Kloﬁerdifciplinen; uden for faavidt
'de haode lært at kjende den af Qírfaring, eller om den oecox
nomifke Forv'altning: faa havde de i forﬁe HenfeendOen
Francis'canermunh under Ravn af Guardian; til R'aadgiver
'og Medhjelper i fmaae geiíilige Qinliggenver, tbi i vigtigere
maatte Franciscaner Prior-en eller“ Ordenens Provindﬁalmß
niﬁer trade til; de verdslige; oeconomifke Forret'ningerudem
for Kloﬁeret bleve derimod overdragne til en Forvalter; For
fianber, Ridefogedeller- hvorledes man vil overfaette det la:
tinfie Provisnr, dog under Abbedisfens.. Overopfyn. Af

dlsfe 'forelomme i Hiﬁorien en Andreas Kall 1348; Ipenvr.
Bosfeld 1370; Nicolaus Baltius 1415; fom tillige var Doms
herre i Roeskilde; Andreas Jani 1447; Marquard Helen
huns 1461; Janus Hemmengi 1472 og Johannes Achillis

1479; ban var tillige Kanzler og Rigsraad.
.At Klara Kloﬁer endnu laenge efter Slieformationen blev
Hed Magt og holdt ﬁg langt længere end Graaebrodrenes;
laae i Tlngenes Natur. Graaebrodrene haode faa godt
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fom ingen fafte Snbtoegter, men levede af fromme Sjeles
Gavmildhed. Da nu dette Slags Fromhed faldt bortyfor
bem, fom7 havde Giftet äroen, maatte Kloﬁeret falde med.
Deres Soﬁre i Aanden- ClarisferneF havde derlmod-rigeljge
Indkomﬁer af del-es mangfolbíge, tildeels betydelige- falle
Eiendomme. De monner, fom ved Neformationen bare i
Kloﬁeret- vedbleve Derfor, ifølge den Mildhed- hvormed den
lutherike Leere inbførteâ, at nyde paa deres Livstid (sjobtl

af deres Gods. Dog blev Beﬁyrelfen af del-es Gedfer og
Eiendomme ei laenger overladt til deres egen Raadlahed; `
men Kongen fatte en SBetbélíg, en Beenâmanb, til at beﬁyre
famme imod den líäerplígtelfe at "m-ge for Ronnernes Under
holdning og give nogetViﬁ til Kongen- ligefom vi før have
feet_ved Vol* Sme Kloﬁer. Saaledes havde çlieber Bilde
Kloﬁeret til Seen 1559 med den. anførte Sorpligtelfe, hvoraf
vi da fee, at menuerne ei endnu bare ubbøbe; til` Kongens
Tjeneﬁe maatte han (title 6 muttere, Synderligt noE blev

en afikediget Hofb'etjent i famme Aal* anviiﬂ af Klofterets
Indtaegter faq meget 'til ﬁn Underholdning- fom en Nonne
pleiede at nyde.

'

-

, _

- At Kloﬁeeeh foruden de ovenfor anførte Gienbonnne,
dgfaa paa Roeskilde Byes Grund har eiet betydelige Jor
her, derom vidner end-m vol* Tid i den faakaldte Enge -og '

Fleng'Ma.rk eller Clara Kloﬁer Marl?- fom er 48de.
6 Sk. 1 F. og 2 Alb. Jbartforn, eller 619 Tender Land.

Denne Mark er nu inddelt i 32 ibele, fom kaldes Våﬁerbin:
ger, af hvilke Univerﬁtetet i Kjobenhavn eier 1'7, Roesﬁlde

Y.fDomEírfe 6,. Kathedrallkolen 4, Duebredrekloﬁeret 4, og
Klokkecen ved Domkirken- fom ©mbebâløn,`1 Fierding.
_Naar Kloﬁerbygningen er nebbrnbt, vides itte, men
man maae formobe, at det fkete paa famme Tid- da Chel

man IV. lod nedbryde flere faadatme forfaldne Bygninge'r
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for at benytte Stenene til at opbyggePt-oviantgaarden med.
Kloﬁeret laae paa den veﬁre Side af fibre Badﬁueﬁroede,
ncerved hvor' denne deelte ﬁgi to Arme. s.møllen og en

I ﬁor Deel af dets Eng og Ager tilbyttede Univerﬁtetet ﬁg
imod Krardrum fom ble»L lagt til .Hillerod eller Frederifs
borg; derfor er Clara Klofter Mark endnu tiendefrie. Af
den Ager og Eng , Kloﬁeret laae midt i, eier endnu Melle
ren, eller egentlig llniberñtetet,` en Deel; men den ﬁel-ﬁe
Deel er folgt og bøter Papiirmollens Eier til. Engen bar
babt en Meengde Fifkeparke- fom Eierne babe ladet forfalde

til Sumpe- faa der nu hverken kan fanges gif! eller ﬂaaes
Göraeâ, da der ikkun vegrer Sw. For omtrent80 Aal* ﬁden
[kal man endnu babe funnet fee Ruiner af Kloﬁerbygnin
gen, nu er der itte et Spor mere af dem.

4'

Dominicaner eller Sortebrodre Klofter.
Omtrent paa famme Tid fom Franciscaner-Ordenen
opkom- tog bgfaa Dominicaner-Ordenen ﬁn Oprindelfe- nem,I
lig 1208. Gtífteren, efter hvem 1Drbenen ﬁk Skanner, bar
den belligeíbbmínícnâ, ligeledes en Italiener. J'pan havde
før bærer Chorheri-e i den lille Bye Osma. Formaalet for
hans Orden bar, at prcedike Evangeliet- at omvende chet
tere, at forfbare og at udbrede den chriﬁelige Troe. I en
Samtale med lbabe Inndcentius III., bbem ban meddeelte

ﬁn Plant erholdt han 1215 immune; Tinadene til ﬁt "ve
âoretagenbe, dog fkulde ban voelge en, af Kit-ken billiget,
l Regel for ﬁn Orden. Da han før, fom (Ebbrberre, havde
letet efter Auguﬁins Regel: faa balgte ban denne for ﬁn
Orden- men foiede enkelte Artikler til, bborbeb den blev

ﬁreengere. , Strang Taushed- en ﬁedfevarende Faﬁen- i det

\

o
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mindﬁe fra midt i Auguﬁ indtil âbaafl'e, Afholdelle fra at
nyde Kjod 'under alle Dmfiaenvigbever, nnvtagen i Sygdoms
tilfælve, Brng af md til Klaeder iﬁedet for Linned og be,
ﬁandig Fattigdom forefkrev Reglen fom J'povevvligter.
1216 ﬁadfaeﬁede Pade Honor-ins III.r denne* Orden og»
gav ven Navn af Prcedikebrodrenes eller sllrrevilie:
munkenes Ordenx fom den derfor ogfaa kaldes i offenk

lige Dokumenter. Dominicus blev felv udnaevnt til Supe
yrior og Generalmeﬁer for Ordenen.

-

Forﬁ tre Aar derefter valgte han den Dragt for Or
venäbrovrene, fom de endnu bære, nemlig en bviv Kjole og
hvid Scapulier og derover en fort Kappe med en chette.

Af denne Dragt erholdt de Navnec êortebiovre, nnvet
bvilfet de foreiomme hyppigﬁ. Dominicus vove 1221 , og
i den forte Tid var der allerede fiiftet 60 Kloﬁere af denne

Drven, der var invveelt, fom alle brvener, efter Sbrovinv:
fer; disfe vate vengang Spaniem Touloufe- Frankerig- Lom
barviet, Snom, Provence , Tydfkland og England.
Paverne gjorde ﬁg al mulig Flip for at udbrede denne
ligefom Franciscaner-Ordenen, da de anfaae disfe to-Tigger
ordener for ven fraftiglie Stone fot der-'es Magt og Herre
vomme, eller rigtigere med det rette Ravn falvet, Henke,
fbge. Allerede 1219 havde Paven anbefalet Ordenen til de

fvenﬂ'e Bilkolopery og et Par Aar derefter blev vet forfie
Kloﬁer af famme fiiftet i Danmark.
En Mund Broder Salomon- fra Aarhuus havde
paa en Reife til Italien lært at kjende den hellige Domi

_nicus i Verona og var blevet faa benre'ven af hans Stif
telfe, at ban felv tog Drvená'vragten, i bvillen ban,_ med
Anbefalingsfkrivelfer baade af Dominicns og maven' til
Kong Waldemar lI., begav ﬁg 11221 tilbage til Danmark.
.Han gif fra Flandern af, formoventlig fra Gent eller Dfienve,
»'ä
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til Sees; men bed den danfke RW blev Skibet overfaldet
af et graesfeligt Uveir. Dog i det famme Øieblif, Skibet
vilde fynkex eholdt den hellige Dominicusf fom paa famme
Tid var bøb, Skibet op med ﬁne egne .Sander og [kuppede

famme, Monde under de haardeﬁe Vanﬁkeligheder- op til
Norge i Tronhjems Halm. Herfra begav Broder Salo
mon ﬁg med ﬁne Anbefalingsbreve og Fortaellingen om ﬁt
Eventyr,til Danmarh hbor han fandt en overmaade gun
ﬁig Modtagelfe. Til Lykke for hans hellige Joel* befandt
ﬁg_ netop en pavelig Qegat, Cardinal Gregorius de Cre
scentia, i'QDanmarE, font hjalp ham broderligen til at frem;

me Kongen og den hoiere Gejﬁlfghed til Sanft for disfe
Munke. Erkebifpen af Lund , Andreas Sunnefem indrom
mede daxmed Kongens CSillabelfe, Brodrene ﬁrax der for-ﬁe Klo
fler i ﬁn Reﬁdents- Lund. Ordenen udbredte ﬁg mageloﬁ
hurcigt ogfaa her i Norden , faa at Danmark allerede kom
til at udgjore en egen Provinds af Ordenen' under Navn af
Dacia. DenneKloﬁerprovinds erholdt ogfaa-zallerede 2 Am*
herefter, lige Rettigheder med de aeldreoaade iHenfeende
til at fende to Repraefentanter til Ordensgeneralens Valg
og i Henfeende til den Magt- sDmbinblialpl'iol'en babbe,
naar Ordensmeﬁeren var dod eller affat.
Dominicanerne havde allerede i det forﬁe Aarhundrede
efterat Ordenen blev oprettet- 22 Kloﬁre her i Landet og
iblandt disfe var de'r ogfaa et Kloﬁer af faneme Orden her
i Roeskilde. Alle disfe Kloﬁere havde ethvert til Formand
en gllrior, og tilfammen ﬁode de under en Provindﬁal-Prior
eller Provindﬁalminiﬁer- ligei'om disfe igjen ﬁode under Or

densgeneralen. Dette de forte-Brodres eller Sortebrodre
Kloﬁer her i Roeskilde- blev anlagt imellem 1231-1233.
1232 maae det have været under Bygningen- ﬁden Kong
Waldemar II. Smarﬁ'alf, Sfobanneå, gav 40 Marl? puurt
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Solv til Klosterets og dets Kirkes Opbyggelse. Kirken
blev indviet 1258 og helliget den hellige Catharina.
Dette Kloster eller, hvad der er det famme, dets Lem
mer, de forte Brodre, have spillet en faa ubetydelig Statiste

rolle paa Verdens Theater, at de naesten aldrig omtales i
Annalerne. Den eneste betydelige Gave, vivide at Klosteret
har faaet, er af Hertuginde Ingeborg, den bekjendte Knud

PoresGemalinde, 1330; thi hun skjaenkede til Kirkens Fort
bedring 100 Mark puurt Solv og til Klosteret 60 Mark.
1474 gav Jorgen Gjse til Swortekloster i Roeskilde

4 Mark og ligeledes Frue Kirstine Eriksdatter Rosenkranz,
1509, 1. Pd. Korn.
Af Klosterets Forefatte, Priorerne, forekomme heller

ikke mange i Historien, thi den naevner ikkun tre til fire
Personer, af hvilke blot et Par have udmaerket fig, nem

lig Olaus, som 1286 paa et Capitel i Sigtuna blev
valgt til Provindfialprior, fom var en betydelig og haer
drende Post, og Benedictus, der 1327 naevnes som Pro
vindfialprior i. Roeskilde. Under Reformationen, nemlig i
den Tid, da allerede unange havde antaget den lutherske
Laere, skjondt den katholske endnu var den herkende, folte
Munkene allerede Savnet af de fromme Sjeles Gabmild:
hed; thi 1532 faae Prioren i Sortebrodreklosteret fig nodt

til, afTrang og Fattigdom, fom han felv figer i fit Skjode,
at felge en Gaard iSlagelse, som hsrte Klosteret til. Klo
steret hensvandt da med Tiden af Svindsot. Kongerne fort
laenede da, efterat Klosteret og dets Lemmer vare uddode,
famme tilandre Laensmaend, indtildet tilfidt, man veed hver
ken naar eller under hvilke Betingelfer, blev folgt fom Eien

dom. Den fidste Eier var Peder Reetz, som lod den
gamle Klosterbygning tilligemed Kirken rive ned og i dises
-

(14)
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Sted opføre en ny Bygning til en ber'regaarb. Hvotfor
Herremanden har ladet opføre Hovedbygningen imod Olfen _
og folgeligt Floiene imod Veﬁen- fom er ganffe ﬁxidende
-imod det norbiffe äåeírligt, fan der ille bel ﬁndes no

gen Grund til. VÉlmiblertib blev Der, iﬁedecfor den gamle *
Kirke i Bygningens fondre Floß bygget en nx) ﬁirfe, eller
bel vigtigere, et Kloﬁer-Capel. Denne Kirke er nn Annex til
.Himmelev Sogn- fom ljgger en god Fjerdingvei nbenfor Byen.
Efterat Kloﬁeret med dets Eiendomme faaledes var
gaaet igjennem flere Lcensmoends og ﬁden Selveieres J'Qæn:
ber, tilforbanblebe, imod Enden af det 17de Aarhundrede
to Euler ﬁg lamme i den æble Henﬁgt at 'dmﬂ'abe det til
et Tilﬂugtsﬁed for ugifte, adelige míSl-øfe'ner, eller et, fom
det dengang kaldtes- Iomfrue- nu det adelige Frskenkloﬁer.
Disfe to Samer, der faa roeâbærbigt og hcederljgt forgede
for den till'ommende Sleegts Saw, bare Margrethe u(
f el dt , Enke efter vor bekjendte General-Admiral Niels S'yuul,
og Birgitte Scheel- Enke efter General-Lieutenant Niels
Rofenkranß.
.
5.

`1"

St. Agnes Klofter.
Ved Siden af Dominicanernes Munkeorden ﬁod
en Ndnneorden efcer lamme Drbenâregel, og Kloﬁerec
her i Roeskilde ﬁf, efter Stifterinden, Rabnet St. Ag
nesklofter. Denne Stifterinde var Kong Erik Mong
pennings Dauer, fom allerede i ﬁt 15de Aal* beﬂuttede at
offre ﬁt Liv til den himmelfke Brudgom.
At Enkedronningen- den iNadveren forgivne Konge
Chriﬁ-ophers Enke „Margretha Simbirial hat* ved Duet-ta:

lelfe og Lokkelfer formaaet den'unge Pige til at fortjene
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åtimmeriget, førenb hun endnn forfine-fig paa at vurdere
dettezjordifke Bio, -er beb~ den Adfoerdx, Dronningen ﬁden
viiﬂe, faa godt fo'm afgjort. _ J'pnn foregab, forﬁllreä bed det

raabne Brev af .Lo-Fehr. Å1264, at hun i denne unge Alder,
af guddommelig Indjkydelfe og uden lefkyndelfe af noget
Wenneffe, .havde beﬂutcec at anvende ﬁt Arvegods til at

Rifte bette Sifloﬂer, hvorkil hun før havd'e føgt om og erholdc
Pavens-Tilladelfe. Allekede Aaret tilforn*-F 1263, var hun
indtraadt i Dominicaner eller de forte Brodres Orden og
havde aﬂagt Kloﬁerloftet til en Broder J'Qermann, en Do
minitanermnnf, og en pavelig iRuntinå, fom omtrent bar
flamme 'ﬂðetnbning,_ fom nu en lebaâíabeur, hvorved' hun
tillige ffjeenl'ebe lit Awegods til Qrbenen, Idmfcue Maria _,

og den hellige Iomfrue Agnes.

'*

I det lamme aabne Brev erkloerede bun, at hun havde

aﬂagt Nonnernes hoieﬁe Loftex* Kydjkhedslofteß til Peovind
ﬁalptioren., .Sagem og at hun' med vinfebronningen Max
gretha Simbirfas Samtykkex havde valgt et Sced at begge
Kloﬁerec paa, og at hun overgnv Alt , hvad der var lagt
til eller berefter maatte laeggeâ Dertil, til det apoﬁolifke See- ,

. des- d. -e. Pavens- Varetoegt.

f

Kloﬁeret :var imidlertid allerede i beboelig "Stand- føre `
end der fsgtes om sllatnenä leladelfe om at anlægge (anime,
fom et Skjode paa den (85mm), hvor Kloﬁeret bar anlagt, l
bevifer. -Men man var jo lifter nel? paa, adden hellige
Fader ikfe vilde' nægte fit Samtykke_ til et faa gabeligt Fo
retagenbe af en Prindfesfe. Man trængte jo egentlig ifle .
til Pavens iillabelfel til faabanne anleeg, men hans Vel

ﬁgnelfe var det dog qltid vaeret at tage med , da den ind
bíragte,, om iffe anbet; _fan dog en smeengbe Synders For

ladelfe for dem-x (om. bavbe Rand til at -betale. *
I Å '

. L
i

'(14%)
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Biﬂop Tucho af Qlarbnnå, eilhvem den pavelige Con
cesﬁon til Kloﬁerecs Stiftelfe var jiilet, havde du ogfna
den ?Et-e at indvie famme i Dwnning Margrethas Oben
merelfe, ﬁden Bifkonpen af Roeskilde- Peder Qðang, havde
fundet det for godt at abfentere ﬁg.
Prindfesfen nffffat' under denne bøitibelige Jbanbling, i
hele Forfamlingens Slæwcerelfe, ﬁt fpaar, lagde det pac
Qllteret og tilﬂjodede derved Kloﬂeret alle ﬁne Godfer, Bran
deslevy åäurnfæ, êbnplnge, Snesore og Heslebye.
Det forﬁaaer ﬁg af ﬁg felt), at ätifterinben, ben ﬁak
kels unge Moe- Blev valgt til ﬁt Kloﬁers Priorinde og hm
des Valg ﬁadfoeffec af Dominicanernes s131%inlinialm'my
êðtober Hakon.

`

-

Efter den formelige Indvielfe *traadte Provﬁen bed
Roeskilde Domkirke frem og fpurgte hende endnu engang:
"om hun havde fattet denne Beﬂutning frivilligt og uden
Tvang- og om hun nogenﬁnde bilde dende tilbage til Ver
den7" [won-til hun i hele Forfamlingens Noerbeerelfe fvarede:
”alm-ig, da hun havde gjort âllting med frie og velberaad Hu."
Imidlertid modﬁger hendes fenere Adfcerd og Enkedron
ningens sliêngﬁliglxb og Omhyggeljghed for at fraloegge ﬁg*
al ;'Deeltngelfe i Prindfesfens Beﬂutning bette hendes [le
fagn og gjør det , [om fugt, mere end fanbfnnligt, at hun
paa en eller anden Maade er bleven forledt til bette Skridt.
To Aal* Derefter indtraadte ogfaa hendes celdre Soﬁer
Prindfesfe Sutta, i famme Silofter, og aflagte Loftet til
ﬁn Soﬁer, Prien-indem fom ifm-te hende ';Dragten, og til
Prodindﬁalprioken; bel-paa tiljkjodede hun Kloﬁeret ﬁe Ar
vegods i Kong Eriks Kappß og lod Donationsbrevet lægge
paa Alteret. Siongen, Erik Glipping- Bii'koppen af Bor
mm (Amberg)- fem endnu djcarierede for Bifpen af Noeskildq

:g LEckedegnen af Aux-haus dare tilﬁede ved denne Hand.

21.3
ling. .vun forﬁklrede ligeleveo, fom hendes Seller, at hun
havde fattet venne -Beﬂutning frivilligt for Chriﬁi Skyld

og efter *den hellige Aands Indfkydelfe.
-

Aaret efter hendes Indtraedelfe blev hun af Conventet
valgt til Priorinde i Soﬁerens Stedt fom befkyldtes for at
bave opført ﬁg for barnagtigt under den boiætvætvige Poﬁy

hun beklaedte. Med Jutta fkulle mange af Dronningens
Iomfruemligefom forben mev Agnes, bave givet ﬁg ind i
Rlofieret, bvorfor Dronningen ideligen befogte famme.
Imidlertid fottrove Prindfesferne nogle Aar derefter de
res Foretagende- at bave forfvotet ﬁg til -Himmelen, ime
dens de endnu bavve ungvom og Lyﬁ til at nhde Jordens
Glaeder. De undvege verfor 1272 fra Kloﬁeren toge deres
Gods tilbage, mageftifteve og folgte famme og bortgave
veraf', faa længe ve leveve, efter eget Behag. Vel proteﬁe
rede Dominicanernes Provindﬁalprior imod denne deres Frem
gangomaave, men Prindfesferne bleve dog endnu i mange
Aar i Beﬁddelfe af deres forrige Eiendomme. Forﬁ 23
Aal* efter deres êöortrommelfe, 1295 , overlov Kong Erik
Menved Byerne Brandesleft Burufae- Snesore og Jbæolæbbe,
fom Prindfesi'erne havde eiet, til Kloﬁerets Raa'dighed igjen,
og nvftævte Aaret efter, 1296, et Vidnesbyrd om, at
disfe Godfer virkeligen borte Kloﬁeret til, at ve længe bavve
været famme fratagne og af hans Fader lagte under Kro

nen, men at ban nu, va ban var bleven oplyﬁ om, at ban
ei mev gov Samvittighed kunde bebolve vem, bavve givet
dem tilbage efter en foregaaenve Overeenskomﬁ om de af
famme oppebaarne Indkomﬁer. Aal-ec 1297 bov ban under
ﬁn Hy'deﬁ og Naade alle Beboere af disfe Qiovfer, ei at
fvare nogen anven end St. Agnes Kloﬁer Indlomﬁerne og
Afgroden af deres Storver, og derte Bud gjentog han næíie
Aal', bvorvev ban tillige tog Kloﬁeret under ﬁn [pecielle Be
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nettene; Pave' Bonifacjus mn.. aa'daeaede sengen: denne
-hjemvend'te Donation 1296. Prindfesferne bare imidlertid
dode; om det forte verdslige Levnetde førte, ﬁden de havde
opgivet det himmelﬁex vides fun-live, , men; det -. var even
thrligt nok.
'i ' '
.: 1
Jutta ﬂygtede til ﬁn Svoger- Kong Waldemar af
Sverrig/ hvor hun fandt en faa fjoerlig Modtagelfe og Om
gjtengelfe, at hun nogen Tid efter ,ﬁt Ophold der befandt
ﬁg `i velﬁgnede Omﬁaendigheder og fodte en Son. Dette
grove Feiltrin paadrog hende endnn mere end hendes Rom
ning fra Silvftel'et, Clereﬁets For-folgelfe. Paven lod hende
banlyfe ved Bifperne af Skara og Linkoping- og da der
ikke blev agtet paa denne Banlysning- befalede han Erker
bifpen af Lund at give hende en Maaneds Friﬁ* til at be:
teenfe ﬁg; vilde hun inden den Tid ikke vende tilbage til
Kloﬁeret og give famme *ﬁt Gods igjen: faa fkulde han_ hver
Sondag og hver Feﬁdag banﬁette hende under de faedvan
lige Hoitideligheder. Dog fhnes hun iifun lidet at have
brudt ﬁg om Paven og hans Banfaettelfe; hun dode 1284.
.Havde hun været en anden ﬁtnpel Sðvnne, var- hun formox
.dentligt levende blevet indmnret.

Om Agnes's Levnet efterat bun haode givet ﬁg igjen i
Verden- v_ive vi kun livet.

.Dun ﬁjaenkede ﬁden en Dee(

af ﬁt Gods til Soroekloﬁer- hvorfor Mrmkene ogfaa rofe

hende i deres Gavebog og undfkylde hendes Undvigelfe med
at hun var bleven mishandlet af Ronnerne. Om denne
Save haode Soroekloﬁer ﬁden en langvarig Strid med Do
minicanerne i Siveâfilbe, men Abbeden i Sol-se vandt og

Abdedjet erbvlvt, om iffe det Abele, dog i det mindﬁe .Hees
lebve, fom var med i denne Gave.
'
.
ngaa andre fromme Menneﬁer, fem ide Tider anfaae,

[om de i de katholﬁe Lande endnn anfeer, ﬁige Stiftelfet
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for hellige, betenkte Klosteret medderes Gader, forre eller
mindre enhver efter Evne. Endnu i famme Aar, Prindfest
ferne forlode Klosteret igjen, 1272, fik dette af en Sogne
praest, Frederik i Haraldsted, skjaenket alt hans rorlige og

urorlige Gods i tvende Byer.

-

-

1304 skjaenkede Cecilie, Enke efter Johan Sjelandsfar
:
den Pngre, Klosteret to Gaarde, endskjondt hun allerede not
get tilform havde tilskjodet det to andre Gaarde, da hun
havde ladet to affine Dottre indtraede i famme. Nogle
Aar derefter, 1315, fik hun det Indfald, felv at hellige Re

sten affit Liv til Himmelen, lod fig viel til Nonne afPrior
inden, fom forte famme Navn fom hun, og tilskjodede Stift
telsen ved denne Leilighed atter 2 Gaarde med alt Tilbehor,
dog, efter Priorindens og Conventets Samtykke, med den
Forbeholdenhed, felv at nyde Frugten deraf faa laenge hun
levede. Efter hendes Dod fulde den ene Gaard frax falde

til Klosterer, men af den anden skulde hendes Nonner Dot
tre nyde Indkomsterne paa deres Livstid.

Endnu idet famme Aar skjodede Enken efter Hertug
Erik af Langeland, fom havde foruroliget Klosterets Eien
domme, Frue Sophie, til Sonoffer for fin ogfin afdsde Herr

res Sjel, alt fit rorlige og urorlige Gods i Sjelland, und
tagen Skyelfisksor (Skjelskor), og alt fit Gods paa Pen Als.
Aaret derefter fornyede hun Skjodet, hvorved hun gav den
Erklaering, at hun ved Priorindens og Conventets Venskab
endnu for Livstid bejad noget af det bortskjaenkede Gods,
fom forst skulde tilfalde Klosteret effer hendes Dod.

1336 skjaenkede Ingeborg, Hertuginde af Sverrig,

Halland og Samsoe, Klosteret Thowethorp Kirke.
1337 gav en adelig Frue fig ind i Klosteret under fer
egne Vilkaar. Hun bragte Klosteret nemlig til Medgivt
alt fit rsrlige og urorlige Gods i Jaerlosefondre, med den

-
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ëöetingelfe, at hun paa ﬁn Livstid [kulde beholde Halvdelen
af Indtoegterney at Kloﬁeret fkulde bygge et _eget *Huus for
hende og en Iomfrue- hun agtede at bringe meb, og hvori
hun [kulde nyde tvende Soﬁres sportioner; ligeledes blev
det betinget, at hvis hun ikulde indfeette et Par Iomfruer
af ﬁne Sleegtninge i Kloﬁeret- ikulde de antages paa en
lemfaelbigere SRaabe, end Kloﬁerreglen bed; tillige [fuld.
hun hoer Uge ihukommes i en Mesfe om den heuige *Aand
og den heftige Iomfrue. Ac Priorinden og Conventet mod
tog Gaven under Betingelfety fom ﬁrede imod dets Ordens
regler, ffulde man friﬁes til at anfee for at mere fkeet af
oconomifk Mangel. Hvorledes Seﬂrene-have [kunnet for
tære, naar de levede efter Forjkrjften; alle de Indtoegter

(om vi have feet der ﬁrsmmede ind til bem, er ikke let at
begribe; men at de mange Gange ovenikjobet have vaeret i
ârang, derpaa have vi flere Bevifer. Saaledes [od Biikop
Jens Nyborg af Roeskilde 1335 udgaae Ordre til alle Pree
flet i ﬁt' Stift een Gang om Aaret at lade bære en Tavle
om i Kirken for de hellige Seﬁre i St. Agnecis Kloﬁer,
fem lede fler Smangel, og for at faette deres Kloﬁer iﬁand.
Biﬂop Lago Urne legerede i ﬁt Teﬁamente 1529 Kloﬁeret
30 Mark sllenge.
At en berremanb, Ist-gen ste- 1474 betcenkte Klo
Gem med en lille Giaoe, bemcerkes af de Serfattere, font
babe fl'rebet noget om Noeskildey ikkun fordi der ftaaeri
Documentet det fynderlige Slam: St. Auens; men de vide
ilfe, at de J'pufe, fom ftaae endnu paa det gamle Kloﬁers
Grund- endnu den Dag i Dag af menig Mund aldrig ud
tales og ncevnesfor andet end St. Auens Hufe.
Bifperne- Erfebifperne og Paverne vifte dem ei min:
bre gadmilde imod Stiftelfen Mb Anviisninger paa .Hi-m'

meríget eller andre Folks Lomme. Saaledes tüﬁod den pa;
a
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»enge mantle, *Cardinal Garda Stiftelfen allerede 1266; et
Aﬂad.for 40:5)va

"3*: rw: : ns;-> -.::5: ::,-'.";:;;f:c-.:-.'

1305 gab; Erfeblifpen:.af. Lund. ng 5: Bilper-,Moﬁeret
igjm:Aﬂad.paa:-40;Dage„. ' .!. l 31:11". c*- Li: 2:2.( ._
1327 gav G'ërfeðiífov"x Earl :et lignenbe 'Qlﬁabfetil-f alle

* bem, fmn'10_®age efteratfbe hanquet--dans: Bren- Mw
rede-og, beføgte St. Agnecis Rloíier'fvaafäeﬁoager, borte
Mesfe -eller Preken eller” gif: omlring dets- Kirfegaard' med
Bon for afoode. Troend'exog. oplaeFende-Herrens.. Bon d. e.
et Pater hoster *eller Englens ,Hilfen Salve Maria, og til
rlige til oem, four gave: noget til. KloﬁeretsBygningz hvilket
vel i Grunden var' Hovedmeningen. ,
.
~ _ '
»En langt >(barre»_åíoreering ,ﬁk Snﬁrene-eller deres Klo

ﬁer 1359. sllaven var Dengang vatteret, tl)i Kirkens nen(
ge Lemmer bavoe, hvert Partie- valgt ﬁn sDave. Den ene
.Halvdeel af disfe hellige Foedre fad paa St-.nPederZ Stoel
i Rom- den anden logerebe, aßKon'gen afFrankrigs Rande,

, i Avignon i Frankrige. -Hos. denne Sidﬁe udvirkede en,
ellers ubefjenbt, Nicolaus Mattbei, fom' netop befandt ﬁg i
Avignon , af den franfke SDave og 17 der-forfamlede Bifper
et sDrivileginm paa et rigeligt Aﬂad. Om denne de hellige

FMdres Gavmlldhed imod Soﬂrene hargivet disfe. noget i
âvepofen, veed man ifle, og man .Mulde noeﬁen tvivle
paa, at d'et har' indbragt-noger Synderlkgt.
.
Kongeme :toge ﬁgxligeled'es aimofteret, beelﬁ- vebt a
give Summe åribeberoglllrivilegier, deels. ved at bekrcefte
bem, de havde i Forveien. Erik Menved bed 1308,4at
Kloﬁerers Bender o'g Brydier "fr-(de rüholdes for alle For
feelfer ene at (vare Soﬁrene; Chriﬁopher ll. tog 1320 baade
Priorinden og Soﬁrene under ﬁn Qðeítottelfe, overlob dem
alle Mulcter i 40 Marks Sagen -fom traf deres Bender og

Brydier log tog dem frie for flere Sfatter og VQâproer, de*
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mbullmamtw'fmmm Hure.; Wink-denne xgulafrpgtlge ~
Gavmildhed flere paa Andres Bekoﬁnjng*- toenkte män den
gan'g'. üfe';pnd F“ og vwd-..W ﬁden.nfter:.ikke om.
IAaret 1325 forekommer et æíptíeâbprb; bedkommende
Mdﬁ'ekets-Wigg'ender) fomiz'bf ﬁnbe'fihleêèâfanl nok Jtil at
m'eddelnheö(pnqmnFM-:Dxl mer fo'm følger: ”Seg Bros

dev Inhann'e'sjä Prcedikebvxdkenes JEeetm'v i RoeskildeF ,og jeg,
Wargreeba.,1@hfet efter *Adelsmanden Hy; Wendy. Alber'tfenz
Baldetxaf Thythoebjckcghy mffenaﬂe-:benu fom. (emhætte

Bred- :big Sakighed j-Hepren. Da :vi ville* biene Sand
hed: faa gjsre-vi vw denne Skrivelßdiccerligtvg Bebibue
med Sandhedens Ord- at Soﬁa* Chrjﬁine- enDa'ttek ,af

Johan SjellandsfarDen Wldre- [vor .Hm-.es Ant-“1325
Paaffe :Helljgdng .hard eftetat Credo var fangen, i den
heuige AgnthsS'oﬁres! Conventualmesfe- í votes Rcervoe
relfe, aflagt det heitidelige (løfte i Priorfndens .ßcender- og,
fom et Tegn paa Beﬁandighed- andcegcigen og ydmygt
modtaget SWAy fom pleier at gives Soﬁrene- naar de
aflægge Loftet. Denne Hoitidelighed bivannede alle êøftre
tilligemed mange andre erdslige Runer og gDiger. ngaa
var Brodek Nicolaus tilﬁede- fom, iført ﬁn Ordensdragt
hoicideligen læﬁe anngeliet i Mesfen. Til Vidnesbyrd un.
der vote Segl ac."
Kloﬁerets Forﬁanderfker forte Radu af Priorinder, men
iffe af Abbedisfer- hvilken Titel baade Suhm og Pontoppidan

tillxkgge dem. De haode Overbeﬁyrelfen af Kloﬁerecs An
[iggcnder.
Foruden de allerede anførte Print-inder, ﬁndes endnu
i Aarbogeme, Gen, fom ifær hat (pillet en Rolle, og , font
duladet til, odmnaade godt. Denne var Birgitferes
duftet, fokmodentlig en Soﬁa til Tocben Dye, fom blev

dumme undxt Chtiﬁian ll. og Johan Dpc, fm dmgang
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eiede Gisefeld. Dennegav.1509, i Forening med Praedi
kebradrenes Provindfallector for alle Sortebrsdre Klofrei
Danmark, Sverrig og Norge, Broder Matthias, Conventet

mye Regler, fom Nonnerne Logfaa lovede atville efterleva.
Endnu i famme Aar lodhun og Broder.Matthias, samt

hele Conventet, bekendigjore, at die af Biskoppen af Roest
kilde, Hr. Jens Jebbesenteller Ibsen, somvi have omtalt
i Domkirkens Historie: Pag: 36, togaf.Domkirkens Kapit
tels Gunst og Naade, habdel erholdt Tilladelle: tilat Prior

inden maatte vælge en duellig Person til at bestyre Kloster
rets Gods og Gaard, entenhan var Laegmand eller Laerd.

Denne Person skulde oppebwre alle Klosterets Indkomster
og anvende dem til fammes og Conventets Gavn; dog fknilde
han vælges med Bispens Samtykke og aarligen aflagge
Priorinden Regnfkab.
-

- I den famme Bekjendtgjorelle blev endvidere meldt den
Bestemmele, at Priorinden aldrig maatte optage flere end
30 Sostre i Klosteret, og at der af dise skulde 23gaae -

til Chor med Priorinden og jene Gud, imedens de andre
6 passede Kjokkenet, Kjelderen og de.andre Sysler og Art

beider, Klosteret udkraevede. Tillige blev det indiskjaerpet
fom fraeng Vedtaegt, for Fremtiden at holde Klosterets Dore

- og Porte lukkede for all Verdsens Folk, baade Mandfolk og
Qvindfolk, hvoraf man naesten fulde drage den Slutning,
at baade Mandfolk og Fruentimmer have. befogt Nonnerne.

Af Klosterets Godser skulde intet bortleies uden Bispens

Tiladelle. For at giore fig deelagtige i andre heilige Per
foners. Fortjenester, havde Sofrene allerede 1487 fluttet et aandeligt Soferstab med den hellige Birgittes Nonneklo
fer i Mariboe, fom Kong Erik,af Pommern havde stiftet.
in Vihave feet at Nonnerne idette Kloster vare af over

ordentligfornem, nogle endog afhoi, Fodfel. Kongedotte,
*.
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_Muffe ibrinbfeåler, ﬁiftede Kloﬁeret og bleveV den'Ene" ef
)xeecjdenAuden:Kloﬁerets, Prior-iuder.- Den ﬁdﬁe Silrivrinbe
var, nm enbevelifte fodt .af fongeligt'êblvb, dog lige,I
(aalfornem, *fom de :fm-ﬁng.; Det var nemlig en to Gange
linie” . . .*. .3.7. formodentljg af den hojadelige Thotike
.Familt'ed Hm! blivﬁe.l forﬁe .Gang*'.vaeret' gift med Knud
Knudfenx fond hold": med. bemtfv'enile :Stigâforftanber-, Steen
Stare :den wlbreﬁ-fvrvtjfille'âvettig bg Norge fra den
*Calmarﬁe Union."-Oendesforﬁe-Mandxfandt ﬁn Dod ombord

,

'paa
Süden.
fern Kong'
Danmark
ta
Dbêlve
l(Ebriliimtite)
1-501.Hans'af
_ Da Steen
Sture havde
Aaret fendt
derefter

* dove og hans. täeetter, ~®vante`®ture, havde gtiltrodfet og
ltillubffet ﬁg ngsforﬁanderﬁabet- -rog, han denne Enke til
Gemalinde under de i*-2Egteﬁabscontracten: indgaaede Betin
gelfer i Ipenfeenbe til hendes Morgengave. Da hendes an
den Gemal var bleven ﬁudt i et Slag paa ern og hans

Eftermand- Steen Stuue den yngre, fvmﬂbavbe bemægti:
get ﬁg Rigsforﬁanderfkabet- noegtede hende den hende ﬁipu
[eredexPenﬁom ﬁygtede hun til Danmark og blev valgt til

Prior-lade i St, AgnW Kloﬁer--lﬁjondt hun' bavbe voeret
gift med to Maend- fem havde viiﬁ det' ﬁendcligﬁe Sin
delag imod Danmark. Han* har nok været Kloﬁerets ﬁdﬁe
Prior-ﬁnde.
,
Efter Reformationen blev bette Silofter, font anbre, ru
duceret og forlcenet til Adelsmcend- dog bleve" de Non-1er,
"om bare i ﬁlvíleret, oed at blive ber, og Laensmanden blev
forpligtet til at for-ge for deres Underholdning. At Kloﬁe
ret har været i Velﬁand kan man fee af den Qlfgivt, Lans
manden maatte fvare aarligen, nemlig 4000 Ioathimsdaler,

altfaa over-3000 .Speciesx fom i de Tider var en (vær
Sum. . Detsx Eiendoms vibere Skjebne' efter Reformatio
nm er ikke betjenbt, men ders Grund meb tiaiggende Jor
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der- Week. ee..eu.Moengde Fiﬂ'eparke- eier'nu .der ade
ligeFrokenWer tilligemed e'n Dee( Hufe- fom- nu kaldes_
Kloﬁerhufe. Af Mefferbygningen var der endnu for :nogle
Aal- ﬁden ef Stykkeeilovers'i et af de Hufe) "om ﬁaaía
paa dees Grund ogSkaldMSt. .Agnes eller St Auens:HW

Dee laaejmellemStwndg-ide .og St. Agnesﬁreedex. [ige-ou?

ligt for St. Ibs'Kjeke. I dets .Flikeparker »om nu, fm
mn Sib- ypperligAngelikaog Calmus.

HNL.

_

*d*

Duebrsdreklofter.
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Det er Mennefeene “medfodt at være hinanden behjelpex
pelige7 og pa'alagt bed egen Billie eller Selfkabets Ordre
faafnart de erlebe inogeﬁ felikabelig Forbindelfe fammen.
Denne nana-[ige åbn-lot, 'fom Skaberen har lagt i nå, er og
bliver bellaralbrig míåfjenbt, uden af raae Folk- der ei
endnu kjende Mennefkets Weedl eller egennyttigel egoiﬁifke- (om af Ægenfjærligbeb ei *ville erkjende deres Medmenneiker
for deres Ligemoend. Men denne indre Drjvt7 fom Natu
ren har lagt i oâ, har nogenledes dannede Nationerelletider

fulgt og adlydt- undtagen de (Hefóriflelíge, hvoe man, des
værre, udeluklede og endnu udelukkee Halvparten af Men
neﬂeﬂcegten- bort fkjonne `Slim, äruentimmerne, fra .al

Deeltagelfe i det offentlige Liv forbi ,de anfees dee fomet
Slags Teceldyr. .De Unge os-,Karjke have hjul'pet de Gem-lle
og Svage- be, fom- Hekren *hque 'vekﬁgnemmed
Gods- have ﬁedfe af mâzêmiðler fogt at afly'ﬁlgc deuvee -*

midled'es Trang- og [Wei deres Kaar. 'I den lcln'iílelíge
Religion bled denne mum-(ige Drive endog aim til et Bud,
og for de Folk, fm muligeuej :af egen Dejvt; til at med
x

-1--|
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un- deoes-:Medorodrc enLDeel-jerfekaresowerﬂedighed -oare
ha'ëoillige, .til et »l-of'lenb'e Wudxx-:yldetddemblev-.dem-lover

mangfoldig.:Erﬁatning paa hilnSixe-j af, bette: Liv. *Vi ﬁnde
del-for_ iknlle pelin'orettebe (fåtatencllnbrrfiøtteﬁ'eå: og Faktig
Airﬁalterlendog *fra de forﬁe-,uaae-:Tidm 13 de ﬂeﬁe fol
kerige? Sender idet chriﬁelige-.Europa::fandtes herfor; alle;
rene, ei mange-Aarhnndreder:efcerac- d'en chtjﬁlige Religion
var inoført, Sorførgelfeâe fog Sy-gefti-ftelfe'r., foa:
dog hoerlen bare ﬁiftede paa elleroetgligebolbteâ af Statens
Bekoﬁninger eller efter Lovens ëöefalinger, men ene afgoo:
doedige Mennefkers Velgjorenhe'w af Medborgernes Almjsfe.
Siden ffjænfebe _enfelte Velgjerere en FDee] af deres mobile
eller immobile For-muß og mange (Sange den `bele, til flige
Stiftelfer. ngaa iD'anmark fandtes i be'ﬂefie folferige

Steeder faadanne Underﬁotcelfes-Anﬁalter. De , for gamle
og foage eller fkrobelige Folk inorettebe Gðtiftelfer, ,kaldtes
da fæboanlig Hellig-Aands-ane eller Jboimitalerç,
ffjonbt enkelte ogfaa-havde St. Hans eller-,naar det-dare

Srnentimre, St, Gjertrud til Skytspatron eller Patron
inde. Derimod vare Sygehufene- .fom.,-mee|. bare beﬁemte
til Folkx fom vare befængte med Hbfloet, og beeforlaae
ndenfor Byernel indviede til St. Georg eller den hel
lige Isrgen. IMontpellier i Frankrig dannede ﬁg fork
et Selfkab med den heederlige .Henﬁgt at anlægge Ho
fpitaler, hoor fattige og fpge Folk kunde ﬁnde der-es Op
hold og Underholdning. Stifteren-var Guido af' Mont
pellier, `forn >toer '-,loo opbygge et; ftprtfëofpital, til denne
zbienﬁgt. '.Flere sDerfoner, ifoer Bager; foreneoe-ﬁg med Self;
uren, vogﬁñe'lffabet_anftuleálfnna;fioitl 'en Orden _og faldtes.

den hellige Ann-ds* Orden.; lignjdmz'-Medlemmerne am
faaes for. Munle (bofpita'litermnnfe), endikjondt de

lfke alleﬁederxbaeeden meneblot forbi en Pave 119.8 havde
*1.

D

V,
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vliabfaeflet deres megler -ogf' tillabt,:932ebmmem;mtotelge
êecul'argeílilige, la. e. 'verdslige :Ptoeﬁek: ﬁlz-:WWW *FORM
res Sjeles Anliggender. 7Stiftelfekne--Ueife3 iom -íagthgfalote
hellige Aands v.imfpilalet eller? bel-limetQla'ëía'bål
Hufe.- .ngaa vores-,Vyex Roeskixld-e-x matte-E, ligefom
cmdkeBoerei Danmark,:'alleeeds faatt. efter' ﬁtæärempeept
. have havt et faadant J'gmlâ, der _iøorêgt -alorígçbat-Qoæt'et
noget Stloft'et, men 'alene har eltllelteJ fremme Menneﬂers
Gavmildhed at (alle for ﬁn Dpfomﬁ: og Velﬁaﬁdz- , Af
„Mangel paa Documenter' eller andys-*Efce-jretnösgem for
maae vi ei at a'ngíoe Tiden. qud -vi meÜdBished vide-l

er, at et Hellig-Aaands-Hmcs*blev ﬂyetedu-de-nfra
' Byen ind l lammet Aaret 1253.-1 Det.er.'det ;mtfaaf

falbte D u e b trøtt te. :i &Wi t a let. o Da; 'mt Æocnment,
hvoraf vi erfare bette; -og (om et udﬁ'cedt `alibenfóvalwerenbe
Biﬁ'op i Roeskildef Jacob Erlandfe'n- er det-?eneﬁe'fra
gamle Tide» fom gíoet os nogen Oplysning o'mDuebt-sdre
hofpitaletsfforvirrede og reent forvanikede J'piﬂotie: faa vi(
man tilgíoe nå, at vi omtale denne Materie_,lidt vidtlofci
gere end, den ellers uofororeoe, og at vi, -da vi bog maae

beraabe os paa âpotumentet., Vfot` be--Såtefem fom:;e.i_fotftaae
Satin, ooerfætte famme paa Danfk.
; ,
*
Efterat have fremfat Grundene- hvorfor man burde
hjelpe ﬁne Medmennef-ker -- men fom dog for det melle

indbefatte de egenngttíge, dyríftlíge, ífolgeaboílf'e'mangeftet
faadan udfced [kal bølle ufargjælegelíge, eoigoarenbe Frug
ter - vedbliver Bifpem Jacob Erlandfem boern' oi
allerede have omtalc i Domkirkens Hiﬁorie (Pag. 20),` faa: `
jedes;

*

,

.

.

"Da der nuxhed- fromme Mennef-kers Almisfe er

"üiftet .og ooooesetoefelzellieaianbêwales., .fom
"kW-s_ ,det noe Jaeleiwf. j: den MMM-„at, memlsræf:
ø
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Nies *de Svage vg âlrøbelige, fom feld ikke have noget at

-. ."lene afjﬁivetà. Fornodenheder af famme Hufes smivlee,
~ : * .'"dog med den åbeti-ngelfe, 'at Antallet nf de Troengende ei
”Wal overflíg'e Tolv: faa' bave vi, i Betragtning af 'fam
"me Hufes Beliggenhed, da. Adgcmgen til famme for
"nem, ved bviåvv Almisfe og tlnbetﬁøttelfe net [kal nen:
”blive og holdes ved smagt, form'edelft den lange
"Bel uden for Byeny er 'anfee't for vanffelig, og med
"det Ønfle, at ner fvtnnftigere ﬂ'ulbe "oe-ges for de Fat
"tiges unberbvlbelfe, og Folkets Vfromme Qiavmilbbeb, fom
"fynes lat være bleven ganffe lunken imod bette :Huns

"opmuntrese ladet .ommeldte Huus flytte inn i Sta
”nen, innenfor Byens Mut-e, næften mibti
”'êönen, nvrvligen fox-„St, Laurents Kirke og
"ladet det opbygges paa nvgle êmaajorner, fom bør: til
'iäifpeborben Disfe Sletner bave vi tilligemeb en annen

"Grund, lom hoc-er' til Jens Ruff ers sDeeebenbe, gi:
”vet vgflliøbet til famme Haus til evig (Æienvom, og til
"fuldkomment-Vederlag givet til nette Proebende igjen en
”ifRølle, fom ligget i'St. Mol-tens Sogn og tre

"Gt-unde, fom bare til Bifpedordet egg ligge i famme
”(fðvgn, foruden en Grund i St. Peders Sogn- veﬁ
”lig for 'Kit-ken. Desuden have vi ijænEet til Samme
”før ommeldte St. Laurents's Kirkel fom børet til Me
"fter Treugo'tts gBroebenbe, med hans eget og hele
"Capitlets ëðevilgelfe, men al ders Tilbehor og ,Rettighe
"ner, og del-for givet bam i hans egen Ncervoerelfe og
”men Capitlet til Erﬁatning Küken i êbvbøi, bvortil vi,
”tilligemeb Gapitlet, have fuld jus patronatus.”
"Af egenGunﬁ og Naade føle vi, til at lette om

"meldte Hufes/Fornodenheder- en smølle, _vi eier her
'-"i êö'ven', noget, nærmere oed Geen, og nogle

`
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"Bifpetiender i Woldborg-Herred: af Lyngbye, J'pbllinge,
"Nydufef Jbvalføe, biioferup, Aller-slow Gðæbbe, Gjerst
”boi; i Ramfse-Herred: Storm), Qðornp, Egbye, Olfe
"maglez i* Hornsherred: âBalvernp, Webs (d. e. lieboe,
”fotmoventlig Anroe) , va vet jo fømmer ﬁg og er bradt
”af Chriﬁi Arv at afbjelpe ve Fattiges Mangel."
"Men for at man kan vide , at vi ikke uden Grund
”bar taget dette vort For-feetx og det ikke uden Grund
"[kal mangle ﬁn Virtning: faa gjore vi Ii bette felvfamme
"Haus til evige Tider den anorvning, fom ingenﬁnde
”maa overtræveo, at ver foroven de Selv, fom før e're
”omtalte, envogfaa beftanvigen [kal indtages i famme_
"Helles flere Svage og äremmeve, fom live mob, paa
"Gjeﬁefrihedens Vegne- dog under d'en Betingelfe- at ver
”iftun gives disfe fremmeve (Sjjæfiery eet Maaltid og een
"Rats Herder-g."
'
Saaoidt om J'Qofpitaletâ Fattiglemmer; nu følger den
anden Afdelingt angaaenve Cföfolevifeiplene, fom vi ville
anføre paa ﬁt Sted7 nemlig vev Latinﬂ'olens J'Qiftvrie.4
Dette er da den forfie, med megen Indﬁgc og Klsgt
fotfatteve, Fundats. Af bette Document erfare vi altfaa:
1) Ar der allerede fotenv 1253 har været, `nvenfor 'i
Å25ben, et JIJofvital eller Underﬁottelfes-Anﬁalt for
gamle og ffrobelige ålðorgere, fom bar fort Navnet:
det noe Jbofpital.

2) At vet, va dette J'peliige Aands Hnus- fom Bifpen
lod ﬂytte ind i Byenf kaldes for det nbe, allereve
før maae bave været et ælvre fotbaanven, bvorom vi
vog i ven hiﬁorifke Kronile ikke'ﬁnde ringeﬁe Oplysning.
3) At dette Omis aldrig har været eller er blevet nerv
net Silofter, _og

_,
([5)

e
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4 4) at famme tillige bar været, bbab det endnu er, en
Underﬁoctelfes-Anﬁalt for Drengeborn- fom haöde
Soft og Anlceg til at lægge ﬁg efter Bidenﬂaberne,
_` For-reden faa rigelige, naeﬂen øbåle, (Saber, hvornnd
Bifpen paa ﬁn egen Beloﬁning ndﬁyrede denne Stifrelfe
.I eller, kan man vel med ligefna ﬁor Rec paaftaae, ﬁiftede
paa nb, opfoedrede og opmuntrede ban i et tredie Inﬁrn
ment (det ander betraf blot ben, i det forrige Inﬁrument

anførte, âöogfamling) alle Trdende til, af Guds Barm
bjertigbeb, at komme de Fattjge vev Almisfer ti] Hjoelp
da .Hofpitalet ikke'eiede Midler nok til at beﬁride Omﬂyt

ningens Bekoﬁninger- .og tillige at underholde faamangey
Mennefker.' Som Lokkemad til denne Opfordring brugte
ban bet, i den carholfke Kir-l9 feedvanlige Middell Af lab,
det er Syndernes Forladelfe- for bem, "om gjorde fand Po
nitentfe, 40 Qageâ, for bent, fom befogte derte Seed paa

de beiere äefibageà ogfaa 40, for bem, fom beføgte Stjftel
fen om Sondagen- 20, og for dem , (om befogte (amme

blot om Ssgnedngene- 10 Dages Aﬂnd.

*

Man feer at ëöifpen, denne' i andre .Henfeender ﬁolte
og herfkefyge Klircelat, forﬁod ﬁg paa at foette vigtigere Orme
paa ﬁt Medetoi end Sc. Peder; men, da ban handlede i
ﬁn Tids Aand og meente det vel: faq funne vi ikke dadle
ham og maae i denne Henfeende iffe bedomme ham efter
vor Tids Begreber.
"
_
Fornden de ﬁorre eller mindre gaver, der nu ved en:
kelte fromme Sjeles Goddcedighed ﬂode i Stiftelfens Kasfel
reﬁamenteredex eller [egerede ogfaa endnu andre end ﬁel-re
Midler til famme. Saaledes overdrog ijkop Jens .Sind
iälneéﬁlbe, idet han 1330 ﬁiftede et Alter til ﬁn êjelemeâfe,
Forvalteren eller Ridefogden ved St. Laurents d. e. bed
dort Jbofpital, Beﬁyrelfen over Halvdelen af ﬁt uærlige
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'

Gods. imod, at denne var forpligtet til at [ade hdlde Sje
lemesfer boer Dag tidlig om Morgenen og give Kannikerne
10 Mk. aarligen; Steffen ffnloe ban benytte til ftn egen;
til de Gamles- Preeﬁernes og Skoledifciplenes Underholdning.
Kan denne Save end ik'ke anfees for at have været af
ftor Betydenhed for J'pofpitalet: faa kunde en anben, font
Bifpens Broder tretten Am* Derefter ffjaenfebe J'pellig Aands
J'pufet, nof bode paa famme, chi han teﬁamenterede ti(
(amme begge Jbebemollerne, faa at *denne Stiftelfe nu eiede
baade disfe og Strandmollen- fom Bifpen maa have
meent ved det, i hans Stifcelfesbrev anførte, Udtryk: en

Melle nærmere ved Seen.

Vi fee os nøote til her endnu at omtale et anbet Do
cument, fom netop har giver Anledning til den flere For

oil-ring i oort J'pofpítalé Jbiﬂoríe. Gljríftían l. [kikkede og *
befalede nemlig i Aaret 1478 i ec aabent Brev:."at der
”af faaoan Rente og iillæggelfe, font nu ligger og borer
”til SDuebrøore i Stoeåﬁloe, ffal bære et Kannikedom i
F'Roeskilde Ebomfirfe, i faadan Mcmdey at den , font for:
”nævnte Kannikedom, baner og fanger, fYal have og node
”fornæonte Duebrodre til fornæonte Kannikedom med al
”fm Tillceggelfe 2c. og den Frihed og Privilegiis, fom an:

”bre Kanniker have i D. Lucii'(iffe Doctor Lucius's-1 men
”Diví d. e, den hellige Lucius Kirke i Roeskildex og [kal

"han have og holde ﬁre fattige Folkx fom ﬂulle indtages
”for Gods Skyld og have der _frít .Sims og fkulle bære
"den Heilige Aands Tegnx en Que, og [kal han
"give boer af dennem om Aal-et tre Pund Korn (12 Ton.
”ber), en Fjerding Smer, en Fjerding Koekjod- en Skjeppe
' "êalt, halvanden Oel Sild- to Sam, to Gjees og to J'ponå,
”og ffal ban der lade holdedaglige Smeofer at lade bede

.
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"for os, vor tjære fanfirne og Born, fremfarne og efter:
"kommende Konger i Danmark og alle chriﬁne Sjele."
Saavidt Kongens aabne Bren med ders egne Ord
hvoraf vi folgeligen erfare

1) At denne prioate, geiﬁlige Stiftelfe allerede har ooeret
til, førenb den erholdt denne nye Fundats og bette
nye Reglement af Kongen.
2) At Lemmernei denne êtiftelfe, fom en Domherre
foreﬁod og hvoraf ban, imod visfe âorpligtelfer, ned

anbtaegterne, fkulde beere, fotn Quebrøbre, en
Dues Tegn- og at den altfaa paa en vis Maade val
en Orden.
3) At her boer-len noevnes noget Hellig-Aands Guns
eller `fpofpital, hvorover lWongen, da det var en Com.
mune-Stiftelfe, fom, foruden de ooenanførte rige Le
gater, beﬁod af milde (Sjaoer, iffe vel kunde dispo
nere, og fom beâforuben, faa rigt end dette nye Kan
niledom blev uoftpret, var lige faa rigt og kunde
underholde lige faa mange Fattige og Gamle og flere
Cðfolebiftiple, end derte. 7
4) Kongen befaler: at den Rannife, font fornæbnteﬂbræ:
dende havde eller fif, fkulde beholde famme paa Lids
tid og ikke foge andet. Kongen kalder det endvidere
felo et Kannikedom i Roeskilde Domkirke
hvor der fkulde holdes Mesfe ze.
5) Afgivcen oar om Aal-et 12 Pund Korn- 1 Tende
Smoke et heelt Jbøoeb, å Tonde Saltf 6 Oel Sild
'-8 Laml 8 jSes og 8 .He-1s foruden de 24 Td. Korn
til Capitlet. For fammes Sinbtægter, fom de bare
100 Aar- herefter, ville vi ﬁden gjøre Rede.
Hvad Skoledifcipler angaaer, bleb det nemlig i famme
Document befalet Rannifen, fom havde denne Proebende
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at lade indtage til Middag to fattige Degree af
Skolen og give dennem Mad og Øl. Disfe Degne
faae vi ﬁden at omtale ved Cathedralfkolen.
Forfatteren af det fortræﬂ'elige Priisfkrift om de
danfke Kloftere i Middelaldereny (om udkom for

rige Aal) Sogncprceﬁ

Daugaard i Stiloeﬁift, fom

i Jbenfeenbe til Roeskilde Kloﬁeres Hiﬁorie meget har let:
tet mig mit Arbeidey nærer derfok med Rette Tvivl om

Duebrodre-Klofterl d. e det Kannikedom- fom her er
Taten om, har oæret det lamme, fomHellig-Aands
Hofpitalet. Efter Stefotmationen, da Sjelemesi'erne op
bøtte og de til-lamme beﬂemte Indteegter efterhacmden op- _
horte tilligemed hele Kloﬁervaefenet- bleve disfe Stiftelfer

deels forlenede til enfelte Mae-id fom Embedslon, deels til
®foler, Stiller, Hofpftaler ze., men ingen Stiftelfe for Fat
tige, Gamle eller Syge.
_
'

Vi behove herfor ei [fm-ligen at anflroenge vor Dom
melraft for at inofee, at disfe Duebrodre ei have vævet

Medletnmer af en borgerlig äattiganﬁalt, naar oi er:
fare , at en Godﬂald Wüdfel endtm efter Reformationen
blev forlenet med Duebrodrenw imod af femmes Ind
.toegter tillige at underholde 6 Fattige. De to Difcjplers
eller Qegneâ, fom de falbeå, Middagsmad faldt boet, forbi
Qirunoen, hvorfor Domherren fkulde fode dem , ogr boeoet,
den nemlig, at voere ham behjelpelig ved at loefe og lunge
den befalede Mesfe.
Hellig-Aands J'pufet ﬁod *fra forﬁ af under Biikoppens
og Capitlets Beﬁyrelfe. Det fpeciellere Opfyn over Inﬁl
teltet, ifcer hvad Underviisning af Skoledifcipler angif, font
der af en Skolemeﬁer jkulde oplceres i bet, fom Fundatfete
foreffreo, var overdraget til Erkedegneux ligeíom Beﬁyrelfen
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af Stiftelfens Midler til 'en Proview (For-dauer- Ridefo
gev), fom maatte aflægge Regnﬂab til Capitlet.
I Aaret 1570 foretog Kong Frederik ll. en ﬁor For
andring med rviåi'e to og et Par anvre, minvre milde Stif
telfer, ivet ban fvreneve dem og tillige [od ndﬁoede en For
otdning om, hvorledes der forFt-emtiden fknlde forholdes
vermev. .Hans Anordning er desvcerte ille mere forbaan:
:ven ﬁge ælvre og nbere äorfattere, fom baoe [krevet omRoes
kilde. De have alle, baade Refere-'Pontoppidan-,Hoﬁ'mann
k Giliemann, ven Ene efter ven Anden _beklagec dens Sava
men de have ille føgt ven pa'a vet Grev, boot ve kunde
vive, at ven maatte være, og boot ver, i deres Embeds
fiilling; alvrig kunde oaere bleoen nægtet dem en Afjkrift af ,
famme, i Stanfelietå Archiv nemlig. I Sjellands Stifts
arcbio_og Roeskilde Rirfearcbio, boor ve føgte ven, var ven
ille mere. Vi have været faa beloige, med det Kongelfge
Danﬂ'e Kanfelies Tilladelle at erholde en Copie af vet, ver
envnn tilværenve, Concept til famme äororbning, fom bar
til Doerffrift: "Duebrodre guobb, Spiddallz guobb, bellig
"gjeﬁes gnodlz och nogitt anbitrmebre guoob, font Kon.

"Maitt. baffner toolagt, fkall till ænig tiiv ligge vel) bliﬂ'ne
”till nvgle Degnes och* fattig follefây _lonoerboloning robi

"Rofchilde, Fundatio sequitur." *
_
*
J'Qenﬁgten, boori vette vert Skrift er forfattet, tillave
os ille at mevvele vette Document beelt,_ ffjønvt vet l)ivtil

er faa gvvt, fom ganjke ubefjenot og giver os en ftor Dr:
lbâning, da det baade vilve optage for megen Plads og til:`
lige være uforftaaeligt for en fior Dee( af oore Leefere.

Vi ville verfvr blot anføre hvad derlan være enten gavn:
ligt eller morfomt for vem, fom nære nogen fævrenelanví?

Folelfe for vor gamle IWongeâiefioentå, men tage os tillige ven
l
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Frihed at meddele vore Lesere enkelte Steder i Original,
for at give dem en lille Prove paa, at flige Ting just ikke
ere faa lette at forstaae.

-

Aarfagen, hvorfor Kong Frederik II. forenede et Fat
tig, et Syger-Huus og et Canonikat ved Domkirken, er an
givet i Documentet felv og har vistnok ikke klinget paa det
Bedfe i Vedkommendes Bre. "Wi, Frederik R.", begyn
der Forordningen, ”gjor alle witterligt, at eptherfom wy for
"merke, at wores forfdre fremfarne Konger i Danmark,
"thesligiste Bip och andre gudfrygtige mennisker aff itt

"gott betenkinde og christlige forsett haffuer wdlagt och guif
"fuit nogit therris godz och eyendomme fattige gamble folck
". . ., Saa och fattige Schole personer wdi vor kjopsted
"Roschilde til gaffn och befte, Tha, epither thi wi ere
"komne wdi forfaringe, att famme godz og ren:

"the, formiddelft onde och gierrige menniffers
"egen ns tte och fordell er kommen wdi ft or mis,
"brug og paa thett attform. godz och renthe igien maae
fattige, wedtorfftige men:

”komme til fin, rette brug, . . . .

"niker till gaffn beste och bystandt, haffue wy giortt thet
"paa faadan en Skik, fom her effther folger: Forst skall

*Duebrsdres, hellige gjesthufes och Spidall
"bierges wdi forn. wor kjobsted Roschild renthe och guodz
"tilsammen laegges.”

-

Nu folger en noiagtig Fortegnelfe over hvad enhver af
dise tre, nu til een forenede, Stifteler indbragte aarligen.
Da nu de Gaarde, Jorder o. f. v.,

af hvilke der dengang

fvaredes Landgilde, fiden tideels ved Magestifte, Salg e.
ere komme i andres Haender og folgeligen ei Hospitalets og
Stiftskolens Eiendomme mere:

faa

kan det ikkun lidt eller

intet interessiere os at fee dem specielt opregnede. Imid
lertid troe vidog, det kunde eivere uinteressant for vore
-
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Vi maae herved bemaerke, at et Pd. Korn er 4

Ton

der og folgeligen havde Hospitalet aarligen i Indtagter af
Kornvarer 1343 Tonder. Desforuden erholdt Hospitalet
fie Olden. i Kongens og Kronens Skove, fom horte til
Kongens Gaard i Roeskilde – nuvaerende Bidsirupgaard
og Kjobenhavns Magistratsgods – for 200 Svin, 200

Laes Ved, 20 Laes Gjerdfel Torn, hele Svoverslev Soen,
eler, fom den kaldes i Documentet, Fjorden, til egen Raar
dighed i Henseende til Fiskerie, og en Eng paa 20 Laes
Hse vesten for Stoden.
For dise Indtaegter, befallede Kongen, fulde der uns
derholdes 40 Personer, nemlig, efter Ordenes Lydelle,

"16 gamble folck, fom intiid felffhaffuehwort
"aff the leffue kunde . . . . och holdis ein horer,
"19 Degne og filier primfinker.”
Spidallbierget, fom det kaldes her i Fundatsbrei
vet, eller St. Jorgens Sygehuus for Spedalfke,
fom det kaldtes idet daglige Liv, har fit oprindelige Navn
af Hospital; men, da der for det mete ikkun bleve indlagte
Syge, som vare befengte med fmittende Sygdomme, er

holdt det dette Navn istedetfor det rigtige: ”St. Jorgens

Hospital.“ Det laae paa en Bakke imellem Staden og den
vvenfor anforte navnlose Bye, fom betegnes med Navnet

St. Jorgens Bjerg, endskjondt den ligger nedenfor famme.
St.Jorgens Hospital ska, ifolge vore gamle Kroniker, vere
blevet stiftet i det jamme Aar, da Biskop Erlandsen lod

flytte Helligaands Huet ind i Byen. Formodentligt er
det stiftet paa Roeskilde Borgeres Bekostning og de for
jene da den Roes, at det var anlagt meget henfigtsmaes

figt, nemlig paa en Bakke naer ved Sven. Vi erfare af

det anforte Fundatsbrev, atdet ei heller var fattigt, skjsndt

-

2Z4

vi ikke have ringelte Efterretning om de Menneker, fom
have været dets. Velgjsrere.
Hvad de Gamles og Pngres Underholdelse af Hospi
-

talets Midler angik: faa forordnede Kongen, fom folger:

”Alle thise forn. tiennder gaarde oc gotz oc molle meth
”ald therris renthe og retthe tilliggelße agger eng Schoff

"meth fiskeuande feegang woilt oc tjurt . . . . chule stedze
"og alltid till evig tid bliffue till forn.40 personers Vn
"derholdinge wden gjenigelfe . . , . oc schall intheth deraff
ºforandris selgis skiftis eller i nogenn Maade derfrann afft
”hendis Under gudz euig heffn straff oc wrede.” Denne

Mundsmag af gammelt Dansk kunde vel vaere tilstrækkelig
for dem af vore Lesere, som ei have havt Leilighed til at
laese det for, dog maae de have en lille Bid endnu fiden,
men fom er temmelig haard at tygge. Forordningen,
fom i det Hele er overordentlig udforlig, indeholder flere
Puncter, fom vi her endnu & Korthed maae anfore.
Bisper, Praelater, Kirkevaerger, Kanniker og Sogne
praest erholdt Fuldmagt til at udvælge en gudsfrygtig Dan

nemand iblandt de residerende Kanniker i Roeskilde Kapit
tel, "som” efter Forordningens Ord, "icke er gierrig,
men gerne giffuer allms se och haffuer tilform
aff de fattige gott rychte.” Kongen forlangte blot
at dette Valg fendtes ind til allerhoieste Confirmation.
Denne, Forvalter og Oconomus, thi han var begge
Delene, skulde da have Godfet under fin Bestyrelse, men
aflagge aarligen Regnfkab for famme til Rigshofmesteren
og Rigsfantsleren, fom dengang vare de i Historien faa ber:

kjendte Statsmænd Peder Oxe til Gisefeld og Joh. Fris
til Hesselager, foruden til de anforte Personer. Til Lon

for Tjenesten erholdt han hele Avlingen for alle tre Stift

teler fri og en Lest Korn, Rug og Byg af Tiendepenge,

-
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men maatte, uden Stiftelfenß Qåeiofming,L bolbe before
nodne Folk der-til. ngaa »beholdt -han det Sianniteoomme,
han havde ved Å5_Domiirfen, frit og ubefkaaret. Derimod
blev han forpligtet til at give de 40_ gamle og unge Perfox
ner hoer Dag- vi ville enbttu give vore Lcefere en Brot
gammelt Danfk efter Originalen til Defert - tho mall
tiibt godtt maot, tre retter till huert maal:
tiidt och tre potter gott oll om Dagen.
De Gamler (om fkulde fodes ud af âBeroen, vare da
blot forpljgtede til boer Sondag at here çllraeoilienen, fom
Degnen maatte holde i deres Kirke, fom da not itte vil
lige anoet, end i-en Dertil i deres Guard indrettet Stue;
men

om Hoitidsdagene og naar Sacramentet

uddeeltes

blev Sogneprceﬁen eller Capellanen ved Domkirken forplig
tede til felv at holde Gudstjeneﬁen,
p
Canter-em NB. itfe Syngemeﬁerem men Preelatem
'blev tilligemev to reﬁderende Capellaner og Sogneprceﬁen
beordrede til tidt og ofte og i det mindﬁe hver Tamperdag
at gaae ind i Stiftelfen for at fee om Alting gif rigtig til
baademed de Fattiges og Degnenes Spiisning. ngaa
[kulde Bifpen og de anbte, fom' havde Doeropfvnet, til'
beftemte Tider gjennemfee og revidere Forﬁanderens Regu

ftaber, og, ifald de faae igjennem Fiagrene med ham- ﬁaae
'Kongen feld til Anfvar.
'
DenneForol-dning blev med ubetydelige Forandringer

ved Mag-t i 170 Qlar, da der blev foretaget enpoveoforf
andring 'ved en nyeFundation af Chrjﬁian VI. den

19de Seven 1740.

`

VQemte forelfrev, forfaavidt det vedkommer Stiftelfens

Indtlrgter og disfes Qlominiﬂration, der i famme kaldes:
det faakaldte lCDuebrovre Rlofter, folgende Regler
V'og f-Beﬂemmelfer, [om vi ber anføre udtogsviis:

\
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4) Fornden Klosterets ubisse Rebenuer fom Indfestelle
for Tiender og Bondergods, Sigt og Sagefald, Mulc
ter o. f. v. bestode (og bestaae endnu) fammes Ind
tagter af det Samme tillagte Jordegods, Tiender,

Jordskyld, Jorder, Blegdamme c. alt efter en dertil
allermaadigst authorieret Jordebog og skulde Jorder,
Tiender c. ved Auction eller paa anden Maade ud

bringes til Klosterets Nytte, faa hoit skee kunde.
Den Klosteret tilhorende Avling (de nuverende Haut
ger sydlig for Bondetinget imellem Funtensbroe og
Karen Olsstraede) fulde den davæerende Oconomus

beholde for fin Blivetid, men ved hans Afgang skulde
den bortforpagtes enten under eet eller stykkevis.
Ifedetfor Consumptionsfrihed blev Klosteret tillagt

200 Rdlr. aarligen af Consumptionen i Roeskilde.
2) Naar Avlingen bortforpagtedes, skulde Avlingshufene

og Forfanderens Bolig felges og afbrydes for at
Klosteret ei fulde bebyrdes med flere Hufes Vedlige

holdelse, end til de fattige Lemmers Bolig nodvendig
udfordredes, hvortil der skulde tages de bequemmelte

og durableste Vaerelfer, fom fiden skulde vedligeholdes
af Klosterets Indkomster og agtes, fom et andet Hor
fpital og indelukkes med et fommeligt Plankevaerk.

3) Naar Avlingen var bortforpagtet, skulde Bonderne ei
mere bebyrdes med Hoverie, men der skulde accorde
res med dem om en vis aarlig taalelig Hoverie Penge
af Tonder Hartkorn.
-

4)

-

De Klosteret tillagte Tiender skulde ikke forpagtes bort
til Born eller Arvinger, eller Gaarde, men ikkun paa
en Mands Livstid, og fkulde Directeurerneforanstalte

en faadan Bortforpagtning ved offentlig Auction.
5)

Til Directeurer bleve beskikkede Stiftets Befalings
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mand og Biskop, fom fulde antage en Ridefoged,
give ham en Instruction, antage Lemmer, forefkrive
Regler til en god Orden i Huet og approbiere og der
cidere Ridefogdens Regnfkaber.
6) Til Inspekteurer bleve beordrede Domproofen og Rec
toren ved Latinskolen samt Byens Magistrat, fom der
tillige blev paalagt

iEet og Alt at fee paa Klosterets

Bedfe, og at have fraengt Opfyn med Forvaltningen.
Lemmerne, fom skulde indtages i Klosteret, skulde de

forelaae for Directeurerne.
7) Inspecteurerne fulde antage, naar den davaerende
Bconomus, fom lillige var Ridefoged, afgik, en an
den duellig Ridefoged, fom fulde boe i Roeskilde,
have Tilsyn med Klosterets Lemmer og Jorder, vaere
ved Haanden med Inspecteurerne ved de forefaldende

Tvivl, og tage kongelig Confirmation paa den, ham
meddelte, Bestalling. Der blev tillige tillagt ham en
vis aarlig Lon, efter Klosterets Tillstand og med det

famme foreskrevne ham de Pligter, han i fit Embede
havde at efterleve.

Det andet Capittel i Christian VI. Fundats indeholder
Forskrifter og Regler i Henseende til Hospitalets Lemmer,
niemlig

-

1) At de, fom optoges i famme, skulde vaere ferdeles
gamle, idet mindste 60 Aar.
2) Simple Folk, fom Tjenestefolk, Bonder og andre Art
beidsfolk fulde ei vaere Lemmer af Hospitalet, men
bleve henvite til Forsorgelfe af Byernes og Sogne
nes almindelige Fattig: Anstalter; fortrinlig Adgang
fkulde derimod de have, fom havde staaet i Klosterets,
Skolens eller Roeskilde Byes Tjenefe eller vare af
fkikkelig Borgerfand, fom Haandværkere c., faa og
-

238
Q

be, [om bare 'komm af [kikfelige Forceldre og ved le
gemlige Skrdbeligheder bleve forhindrede i'at erhverve

3)

'ﬁg Livets Fornodenheder.
Saadanne gamle og ffrøbelíge golf, ber havde givce
Vorne fem havde deres Daglige ubfomme, blebe nde

lufte ogbenbíﬂe til disfes Underﬁottelfe og blev det
Ovrigheden paalagt at anholde faadanne Vorn' til at
dpfylde deres Pligt imod deres Foraeldre.
4) Ligeledes udelukkedes ?Egtefolk- aben de begge bare
faaledes bellafne, fom Fundatfen foreﬂrev om Ho
fpitalslemmer. '5) Enhvek af disfe Hofpitalslemmer fkulde ugentligen

nyde 3 Mk. danfke og desuden hvad de hidtil havde
nydt- dog- maatte de ikke erholde noget af de andre

Fattigﬁiftelfer i Roe'skflde; hvad de derimod ved .Haand
arbeide fortjente, bbortil de fkulde anholdes og op
muntres af Ridefogden og Infpecceurerne- fkulde mere

deres Eger.

*

Det blev Lemmerne tilladt at opholde ﬁg* i, Buen

hvoe ,de bilbe, indtil den davaerende Oconomus kunde
indrsmme dem SBcerelfee, eller der ved hans Afgang
kunde indrettes faameget af det bebfte J'puuå til bem,
at Mandfolkene kunde bære for ﬁg og Fruentimrene
for ﬁg; naar da disfe Varelfer bare indrettede- ﬂulde
de alle 16 bære ifpofpítalet og vaereder under Tilfyn.
Lemmerne fkulde hjelpe hinanden; men fkulde de ﬂeﬁe
være faa fbage; at de ei kunde reelle hinanden hjelp
fom Haand; da kunde der antages 'iblandt de 16 en
ﬁoerk Quinde paa de 50 Amy wm kunde bære de an

.dre behjelpelige i deres huslige Sysler.

1

.

' 8) J'pber, fom blev optaget Upofpitalet, [kulde feld bring
'ﬁn Seng og ﬁne Sengkloeder meb, og etyvert faq
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.dank Lem ﬂulde for Ridefogden opgive en noíagtíg
Forklaring over Alt hvad det eíebe, det være hvad
' det være vilde. .Hvad et Lenz fauledes havde angivet
fom ﬁn Eiendom- [kulde tilhsre famme til Afbenyt
telfe, dog blev dee forbudt at fælge eller afhcende

_Sligt uden Vånitsefogbemâ SIkibenbe, (om da fkulde an:
tegne,> hvörtil det anvendtes; ei' heller maatte noget
Lem bortgive noget til nogen, men nnfee Hofpitalet
Tom ﬁn'Formynder iLivet og rette Arvjng efter Doden.
~ ` 9) Til derte Øíemeeb [kulde ogfaa Lemmernes Gjeld af
_ gjøreâ, inden de indtoges i J'Qofpítalet, faavíbt del-es
Fortune maatte være tilﬁroekkelig dectil. Jagen maatte
'gjoreﬂðeflag paa et Lems Ugeoenge og ingen maatte
borge et .Hofpitalslem noget uden Ridefogdens Vf
dende.

10) Det var íf'fe tilladc nogen at have nogen af ﬁne

- Born eller Sloegt hos ﬁg i bofpítalet, ei better, at
djsfe gif bag'líge'n ud eller ino,

Fsde der.

*

for at faae deres

.

11) Denne Aetikel paalcegger Lemmerne, fom have nogen
Heldt-ed, ﬂittigen at befege/*Kirkenx under Mulct for
bem, fom fot-femte bette: ngeledes bleve de under

Mulct anholdte baade Morgenen og Aftenen til Bon

nen, fom holdtes af Skoledifciplene. *
1.2) Yemmetne, *fom bare hengivne til Drill Bande-h Klam
meríe 2c. og efter Formaning af âbræfterne, dernoeﬁ ,

. efter Mulct af Ridefogden og ﬁsrre 5malet af In
_ fvettenren; ei forbedrede ﬁg, fkulde aldeles udelukkes
af Hofpitalet.
.
13) Sogneprceﬁen og fsrﬁe Capellan ved D-omkt'rkeneblev

det vaalagt, afvegclenoe, flittigen at befoge _bofpitalet,
faafom be- derfor nøoe ven bis Tiende af Kloﬁeret.

240
.

Tillige blev bestemt, hvorledes der skulde forholdes

med Nadverens Sacramente for de Syge.

-

14) Morgen - og Aftenbonnen. fkulde holdes af Skoledi
feiplerne i Latinskolen, som node Kostpenge af Kloster
ret, hver Dag af Tvende, fom Rectoren dertil fulde
udnevne.

-

-

45) Denne Artikel foreskriver, hvorledes der skulde forhol- ,
des, naar et Lem dode. Ridefogden skulde nemlig

-

advare Inspecteuren derom, optegne den Afdodes Ef
terladenskaber, og, naar flere faadanne Efterladenska
ber vare sankede fammen, skulde “Ridefogden holde
Auction derover.
,
16) Her bestemmes Begravellen, fom skulde fkee paa Ho
spitalets. Bekotning, dog maatte Ligkisten og Bort
baerelen ei overtige 3 Rdlr. 2 Mk.
17) Denne Artikel anordner, at, naar Klosterets Indtag
-

-

-

-

ter ved god Oconomie faaledes i Beholdning skulde
tiltage og paa Rente udfettes, at der af de aarlige

Judtagter kunde underholdes fliere end det fastsatte
Tal af Lemmer og Discipler, nemlig 16 Fattige og

32 Discipler, Antalet da skulde foroges, idet For
hold: at, naar Disciplernes Antal var foroget med
to, skulde derefter Hospitalemmernes foroges med een

og faa fort. Ligefaa skulde, om der imod Formod
ning kom Hospitalet nogen Skade paa, jaa at det

fastsatte Antal ei kunde underhoides, naar 2 Discipler
vare afgaaede, eet Lem afgaae ved Vacance.

-

Dei forste Capittels 2den og 2det Capittels 6te Art

tikler givne Forskrifter om at indrette passende Vareler for

Hospitalslemmerne ide bedste af de gamle Bygninger, gik
ei i Opfyldele, da Kongen allerede Aaret derefter, nemlig
1741, lod opfore – naturligvis paa Hospitalets. Bekost
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ning – en, heelt igjennem grundmuret, en Etage hoi, Big
ning til denne Henfigt paa Hjornet af Kirkegaarden og
Funtensbroe, omtrent 100 Skridt fra den gamle, forfaldne

Bygning. Formodentlig ere Lemmerne endnu famme, eller
dog i det mindste det folgende, Aar flyttet derind. Det

blev indrettet ganske efter de Regler, Fundatsen foreskrev,
med alle de Jndretninger og Bequemmeligheder, en faadan
Stiftesse fintes at udfordre. Fra det Vaenge, fom horte
Hospitalet til, var,der taget et Stykke og indhegnet med
Plankevaerf. Heri bleve indrettede maae Hauger, af hvilke

enhider fik fin for fig, til fuldkommen egenraadig Afbenyt
tele, og faaledes erdet endnu.
-

Qconomusen maae paa famme Tid enten vaere af

gaaet ved Doden, eller flyttet hen et andet Steds; thi i Aa:
ret 1744 lod Directionen for Duebrodreklosteret felge Saer
devaenget, Klostervaenge kaldet, paa 24 Tonde Udfeed, med
Klosterets Ret og Frihed, imod en aarlig Jordskyld af
1 Rdlr. 2Mk. til Klosteret. En Justitsraad og Regiments
auarteermeter Esaias Fleischer, Eier af Gaarden paa Tor:
vet ved Siden af Raadhuset, kjobte det og drev Jorden
felv; ligefaa hans Eftermand, Anders Dinesen til Truds:
holm 2c. Assessor og Birkedommer, fom folgte Gaarden

med Tilbehor til en Collega ved Latinskolen, Math. Pwre,
og denne fiden til Raadmand Müller. Denne folgte da
Vaenget fykkevis til 3 Gaardeiere i Skomagergaden, fom

have anlagt Hauger paa de tilkjobte Jorder.
-

1816 fkete der en Forandring i Henseende til Hospital
lets sconomiske Forfatning. Man havde nemlig idet fort

rige Aarhundrede indeet, at Undervisningsvæsenet i de la
/

-

(16)
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_

tinﬂe Skoler bbiligen Vtraengte til en bobebforanbting og
desaarfag bar ber- nebfat en Commisﬁon af flere, i Under?
biisningsfaget kyndigex Moenw fom efterhannden fkulde ind
fore be, efter Tidens Aand7 nomgjængeligen nøbbenbig bleone
âoranbringer. Da disfe i thiftiania, Kjobenhavn og Odenfe
havde ooerliaaet sIh'øoen, 'bleb bet alletnaabigﬂ form-buetr

at de andre Skoler for de Studerende [kulde indrettes efter*
benn'e, ved Erfaring provede og for god befunbne, Maade.
Tiﬂigeblev ber, under Radu af Directionen for Univetﬁte
tet og be werde Skoler- anordnet et eget Collegium til dis
fes Beﬁyrelfe. Alle de Undervüsnings-Anﬁaltem boot unge
Menneﬂ'er paa Statens Vegne fkulde erholde deres began:
dende Dannelfe til tilfommenbe Æmbebâmænb i Skaten
ﬁode for, i ethvert Stift under et Slags çJJribatbieeetion,
nemlig C'ðtiftáøbrigb'ebenâ, bog meeﬁ Bifpens. Enhver Skole .
. havde og nøb ﬁne egne Indtoegcer. Nogle af bem bare
'Werde-event tige, imebenå andre bare yderﬁ fattige. Da
nn alle Skoler kom under een Beﬁyrelfe- fanbt man bet,
og ,vel ei meb urette, for billigt, at be rige ftnlbe komme
be fattige til .Hjelp med deres Overﬂodighed. Der blev
berfor oprettet et faít Skolefond under famme Directions
Beﬁ-yrelfe-e og famtlige Loekere ved be ny organiferebe, vi
denfkabelige Skoler fatte paa en faﬁ Gage fom fongelige
Embebâmcenb, iﬂebetfot be for, paa Rectoren og Com-em

_ren nær, blot dare blevne udnoevnte .af Bifpen.
En Folge af denne Indretning var naturligviis en Cof
ljﬁon* imellem ben nye Dix-ection og be forrige Beﬁyrere af
baabe be offentlige Skoler I og andre offentlige ©tíftelfer,
(om bibtil alene havde ﬁaaet under disfes Beﬁyrelfe. Decke

bleb ba ogfaa Tilfoeldet bed. vort Duebrodre `bofpital, hvis
Indecegeer bøtte ogenbnu hm til be betpbeligfie af nogen
af Lander-3 Stiftsjkoxere
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Efter nogle Aars Correfpondemfe imellem Direceionen
, for Univerﬁtetet og de lan-be Skoler og Sjellauds Stifts
øvrigbeb, [om Directenrer for de offentlige Forforgelfes-An
ﬂalter om det tilkommende Forhold af .Höfpitalets Ind'toeg
ter og Ilbgifter imellem ders to beri beeltagenbe Parker,
blev Jpofpitaleté Midler 1815 deelte faqledes, at der blev

oprettet en Jbvvebfaáfe for begge 3nflimterne, men *fällige
beholdt ethvert af bem et egen Fond- efcerat Duebrodreklo
fieret,

ifølge en fvngelig Refolution fra Ude/September

1810, havde forlods faaet nbbetalt 5,600 Rbd. r. S. og
10,000 Rbd. N. V. Forholdet imellem bvab J'Qvaitaletå
Lemmer og hvad Skolen fkulde babe, blev efter be anførte
to Hooedfoxordninger af Frederik ll. og Chriﬁian VI. taget
til Regel og ifølge beraf erbvlbt Jbvfpitalet i; og Skolen
'fif Seel,

I

Derefter er altfaa
Duebrodye Hofpitalets øcvnomifie Silftanb,
ifølge be fox* be fibfte Qlaringe'r vp/gjvrte
Regnfkaber for anbtaegter og llbgifter, føl:

gende:

i

-

I. Indtcegter for Foelledsfondet (Jbvfpitaletø og
Skolens).

A. Dets Indtcegter er af âerøegobfet, fom ligger*ade
fpredt i 'flere af Sjellandsﬁifts Amter. Dets .Hart
korn er
_
_
a. Ager og Eng 200 Td. 2 Fd. 1-sz Alb..
b. Skov og çJJBøllefi'vlb 8 Td. 1 Fd. i; Alb.
Indtcegten af faneme var for Aaret 1830
Sing 14 ib.
Skp. 2%; Fd.

Byg 226 Td. 5 Skp. 1% Fd.
babe: 6 Td. 2 Skp. 1; Fd.

Q (16*)

\
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- -

-

fom betales efter Capittels Taxten; men dertit kom
mer i rede Penge for andre Afgifter
209 Rdlr. 47 $. Solv.

Godset overdrages kun i fimpel Faefte, hvad den aart
lige Landgilde i Byg angaaer, efter en Maalestok. af

21 Skp. Byg afen Tonde boniteret Jord. Indfest
ningspengene ere torre eller mindreefter Eiendommens
Storrelie.

B. Det Faeftegods, fom Stiftelsen for har bortsolgt, fva
rer aarlig den bestemte Indtagt af
251 Td. 5 Skp. 4 Fd. Byg efter Capittelstaxten,
C. Stiftelsens benificerede Tiender udgjore
a. Matricul Hartkorn 731 Td. 6 Skp.

b. Kongetiende ydende Hartkorn 4793 Td.7Skp.
1. Fd. 24 Alb.
D. Hospitalets Jorder i Eng og Flaeng Marken
pr. Hartkorn 11 Td. 3 Fd. 14 Alb.

give en aarlig Afgift af 146 Td. 4 Skp. Byg efter
Capittelstaxten og af det privilegerede Hartkorn

2 Td. 6 Skp. 3 Fd. 2. Alb.
en aarlig Afgift i Penge 59 Rdlr. Solv.
E. De aarlig rentebaerende Capitaler belobe fig til circa
40,456 Rdlr. 12 5. Sedler og Tegn.
97,161 Rdlr. 64 $. Solv.
10,367 Rdlr. 56 S., rede Solv.
Hvad der er udlaant til Skolecommissioner eller paar

hviler Praesteembeder afdrages i vise bestemte Aar.
Afdrag og Rente heraf for 1830 var omtrent
4302 Rdlr. 16 ff. Solv.

1534 Rdlr. 67 ff. S. og T.
414 Rdlr. 68 s. r. S.
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F. Extraordinaire Indtagter af Indfestninger kam ei
med Bestemthed opgives.
-

II. Hospitalets egen Kasse.

-

-

A. Den aarlig tilstaaede Erstatning, istedetfor Fritagelfe
fra Consumtion belober fig til.
-

200 Rdlr. Solv.

B. Da Hospitalet felv befrider Udgifterne ved des Bog

ningers Reparation, faa er famme tilstaaet en Godt
gjorelle af
200 Rdlr. Solv aarlig.
C. Hospital-Lemmernes Efterladenskaber kam ei opgives
-

-

til noget bestemt Belob.

D. Hospitalets egne, paa Rente udestaaende, Capitaler
belobe fig til circa
33,670 Rdlr.72 5. S. og T.
r
6,400 Rdlr. Solv.

3408 Rdlr.

- -

r. Sold.

-

Afdrag og Rente heraf var for Aaret 1830
302 Rdlr. 48 $. Solv.

1740 Rdlr.45. 5. S. og T.
181 Rdlr. 12 S. r. S. .
. ..
U d gift er
1) til Last for Faelledsfondet.
-

A. Kongelige Skatter 600 Rdlr.

-

B. Kostpenge til Cathedralkolen 1837 Rdlr. 32 5.Solo.
C. Den til Hospitalet bestemte Bygningshjælp 200 Rdlr.
Solv.

D. Lagens Lon 80 Rdlr. Solv.
E. Ridefogdens (Forfanderens) Gage 700 Rdlr. Solo
og + af uvise Indtagter fom af Gaardes og Hu

fes Indfestninger, samt Sportler ved Skistevaesenet,
… hvilket aarlig anslaaes til 40–50 Rdlr. Sedler.

246
F. Pensioner til Embedsmænds Enker, hvis Maend have

staaet i nogen Forbindelse med Stiftelsen, 453 Rdlr.
32 ß. Solv.

-

G. Gebyhr til Revisionen af Sjaellandsstifts offentlige
Regnskaber belobe for Hospitalets Vedkommende til
aarlig circa 300 Rdlr.

H.25 Lemmers ugepenge, oprindeligen 3 Mk, men iden
1807 foroget til 4 Mk. Solv ugentligen, Gangkonen

ugentlig 1 Rdlr.Solo, udgjor aarlig 918 Rdlr. 64 S.
Solv. Hertil kommer et Lemmerne tilstaat Gratiale
100 Rdlr. Solo aarlig.

-

I. Adfkillige uvise Udgifter.

"
2) til Last for Hospitalets egen Kasse.
A. Pensioner eller aarlige undertstelser 177 Rdlr. Solo
og 142 Rdlr. Sedler.

-

-

B. Hospitalets 25 Lemmer og Gangkonen, der tillige
passer de Syge og Sengeliggende, nyde hver 6 Pd.

Rugbrod ugentlig, Braendel og Lys famt fri Medit
ein. De meget Syge fertig 3 Mk. Tegn ugentig
efter Lagens derom ugentlig meddelendes Attest.

C. Adskillige uvise udgifter til Brende, Lys og Medi
-

cin kan ei med Bestemthed opgives, hellerei hoad der
gaaer med til Reparationer paa Bygningens Invent
tarier.

-

-

-

. .

."

Den gamle, heelt igjennem grundmurede, Hospitals
bygning, Christian VI. lod opfore, bestaaer af to store og fer
mindre Vaerelfer. Af dise fidfe ere to bestemte kl Syger

fuer, eet for hvert Kjon. De ere forsynede med de for
nodne Inventarier for Syge. Ethvert Lem driver fin egen
Oeconomie, hvorfor Hospitalet havde to Kjokkener med alle
dertil horende Fornodenheder. Sengklaeder og Gangklaeder

maae Lemmerne felv medbringe, men erholde af Hospitalet
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et Sengeﬁed -med Dmbteng, Teppen og mabrats, ligen-des

en Lceneﬁol med en Commode til at for-vare deres Mami
i, et çlðotb, et Linned- og Kleed'fkab- og i Kjokkenet et Stab
til Opbevaring af der-es Lednetsmidler,

Alle viåfeÅ Ting

m, for at forebogge Trcette imellem-Lemmerne- forfynede
med No. og Lite, J enhver af deﬁne Stuer og i Sy.

geftuen for Sruentimre er et Stu'euhr.“ Det i Gaarder.
voerende Baghnus .af Bindin'gsveeef ind'eholder Breendehnfez
Vaﬂerhufet, Rnlleﬁuen og',Liigﬁrien.' Midti Gaarden horn
get en ﬁor bagte, fom om Vinwra'ftnerne oplyfer' hele-.Ho
fpitalet.- I“Gaarden er en Pdﬂ- medPomperedﬂab, 'font giver overorbentlig'tf'gobt åBanlifber'fellerå ﬁelbent er Til
feelbet med Brondvandet i Roeskildee 'Iovrigt ﬁaaer endnu
alle Regler og Forfkrifter i Chriﬁian VI. Fundats-“ved
sllliagt, faaledes er f. Er. Haugen endnu inddeelt i 25 [ige
Dele- af.hvilfe de Lat/Kemmer. og Ga-ngkonen enbvev har
, ﬁn Andeel ganﬂe til ﬁn egen Raadighed.'

- -M ?dä-7: .

Da depitalet havde erholdf ﬁn »foerfkilteKasfe og

faerftilte Indkomﬁer: faae det 'ﬁg ogfaa Weredemdgle
Aar derefter i Stand til at efterfomme-ibellemnielfeniaf..ben
i 2det Capittels 17 Artikel givne Qåefaling, "at derx'hvis

moller-ett; -Indto'egcer bed goo Øeo'nomiefffnloe'i Beholdning
tiltage og Rente* uol'aetteå, af ribe'íaetrlige Indtoegce'r-(dee
unde'rholdes ﬂere end det faﬁfatte Antal'af Kemmer ze.:

da fkulde daade'Fattiglemmernes* og êtolebiftipleneåﬂlii;
tal forogeå.~.

. .- -

'

~ -

i --«"J f '7

BeFlutning om. at forliorre': og * forøge _bot'pitalet'f havde
,aller-ede vaeret i Dverveieli'e i mange Qlat',4 men-der fandtes
Vanjkeligheder- (om faa længe --ophold't udforelfen. '
Under Dato den 34k October? 1829 udgik berfor`frh
det Kong'. DanfkeKanFelie Deore til Vedkommende “ om läng;

ningens lldvidelfe. Man havde .fundet det benﬁgtsmcesﬁ
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_
_
.
gel-emefætte en Etage paa ben gamle åäbgtling/ end atopr
inte-en ny bedSiden 'af den.

Voerfec-blen' beghn'dt 1830.

, og found Aorets Udgang.-var Etagen-„fom'indeholder 8'
ääaeeelfer, alle gipfebe, =2 Kjokkener tilligemeb beoor'igefâoer

nøbenbeber, opført. .Etagens Opforelfe har omtrent »loftet

5090 mbl-êebl., [om-ene: bleoe beﬂrlbte aﬁ-Hofditalets“egen
Kasfe 'og Rulle enbog blot Duerﬂ'ubbetraf ffgol'pitaletâ Jude»
taegter for Aarene y1829- og V1830 have bæltet Omkoﬁningerne,
Hofpitalet undgik betoeb- Concurfen med Foeüedsfondet og
bebolbt be i `ffgl'emtiben beraf ﬂpbenbe Sorbele for ﬁg'felo,
(om ellel'â fnnbatémaeâﬁgen ikulde overe bleone beelte.

I Aaket 1830 bleo ber; efter*Stiftelfens Iebil'ecteul'erä,
ëtiftéoorigbebená, Qillabelfe, anftaﬁ'et et eompl'et Inventa
rinm for' ben anben Etage- i Lighed og Symmetrie med
bet i ben neberfte. De't bleo tillige befluttet, at der i den

enden Etage for bet forfie ikke ﬂulde optages flere end 10
Lemnier og en Gangkone. Disfenyde i Akting* bet lamme,
(om be-aelbrebemmer i ben 'nederﬁe Etage, undtagen lige;

penge, ehvoraf de 'ittnnhetbolbe 3 Mk; ligeledesdave de ei

enbnu` nogen Part i låøangen, men blot Adgan'g til fir-nme;
da Haugen ei kan udvides. ' , : i

.

Z,

-

f _

, 7.:.. Embedsmaendene'ere Ven-bnn be lamme, (om Chriﬁian VI.
Rekord-king foreﬂrevzpmed de famme âlllig-ter.
-_ ;-f Inﬁitutets Indicegteeog 'ubgifter for Aaret *1830 bare:
Stelleboíonbetâﬁnbtægter for Qatbebralfl'olenä Como:

' 4 343 Rdlr. 63 ß. S. -- 10,068 Rdlr. 64ß. S, og T.
übgifterç' Eaiplyebredffalenr oebfommenbe,4 inbbefattet be con
Z tant; afgivne-Smnmerx- ,

,

,

-»

193-Rdlr.“ 23 ß-;:S. _'- 8812 Rdlr. '54 ß. S. og T.

Hofpif'alets egen âaåfe; tilligemeb be “737 Dee( bet Kühn
--- rende fra Foeﬁedsfondet ubgjore i Indtaegt

' `

-

' z 1221 Noir. ,-7.5 ß. S. - 11,160 Rdlr'. 62;r ß. S. og T.
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_Dets udgifcm mamma'-Omeogningeeneeoed mmm
. af ben anben Etage
- , V
, , .
992 Rdlr. 72 ß. S. -- 10,250 RUN-17 ß. S". ogexT.

-- Herfra gaar vi over 'rilwbvfbitaletê yävflerfbfifer, Eathe'- '
bralfl'vlen.
'.":;,;;:.
.:. .
I. .
5.
x*: 'x vi.

.

;

'_2':.f

7-.;- ,

,
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'

Latinﬂolen nu Cathedralfkolett'. V f 'j
gatinfl'vlenê Hiﬁorie flaaer i' faa nvie-âvrbinbelfev ﬁled Due
brøbre J'gvfpitaletâ, at be-nmuligen ftlnne' ablfill'eâ, uden
fvrfaavibt ävrmaal'et'lfbr etbvert af dem var fotfkjelligt.

De vare jo Tvillinger og bleve opfoﬁrede og tinberbvlbte
fra del-es, Varasbeen af inbtil vore
Model'.
. - * Dage _ af en fællebö
'I
l'if J'pvab Latinlkolens Vlb'brinbelfe angaaer: faa forbvlber
bet fig bermeb ligefom meb- Øuebrøbre Jbvaital, ibet` nogle

ﬁvrfattere tillægge Biﬂ'op Jacob Erlandfen den Fortjeneﬁe *
at være Vêfvlenb Stifter , imedens andre nægte ham ben.

Qåeftjnberligt nok habe begge 5flatternefêﬁe't, bver efter'fit
Begreb om' udtrykfet: Latinfkole. 'Fdrvirringen kom
beraf, at Single, bg vel 'ei meb llret, kaldte den St'ifte'lfe

Foranﬁalfningj Indretning' eller hvad man -vil falbe bet, at
unge Menn'efker ikulde bvlæreá i fvrfl'jellige âBibeanaber ef:
ter Tidsalderens forfkjellige Smag og Eulturtilflanb, for
Lat? nfEbl e, betragtet fvm llnberviibningåtâlnftalt, anbre ber:
imvb fvrflvbe nnber bette ndtryk den- Bygningyhvori
Underviisningen fkulde giveá;-be Fox-ﬁe meente altfaa ben
intellectuelle, be Sidﬁe ben materielle Øfvlef"

Det er derfor unægteligt, at ?Eren -for at Vvære1 Stif
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teil df'ﬂi'neåiilbe Qatinﬂ'ole, i ben fen-ﬁe 'Forﬁanw tilkommer
Bifkop Erlandfen, ffjondt Navnet felv ifle forekommer i
hans Stifcelfesbrev for Jäelligaanbâ Helfer.
Vi have i Ooerfættelfe meddeelc.Stiftelfesbrevets for
ﬁe sDart, faavibt bet nemlig angiE Hofpitalecs Fatcjglem
mer; her meddele vi ben anben Pau- vedkommende Difci- .

vlene, fom lbber faaledes:
”Ipertil bave vi fnnbet for gobt endnu at tilføie, at
”beri ommelbte Dofoital ogfaa ftal ratteâ tolv Difci
"pler- dcn hvis-Levnel og moraljke Opfdrfel den Daglige
”Erfaring afgiver et gobt âllibneébbrb, Livets Fornoden

: F'hedee- inbtilreetjllará ubgang, og ba [kal del-:zajﬁdﬁ i
fülaret., bolbeo". en ﬂeeeng Qramen.om\bere6 anlæg, og

"

`”bereå Fremgang i lamme Aal-„foeac de Duelige fnnne
. `;.”blive tilbage og be nbnelige vifeB ud.
'"Bopeelen for biâfe Difclpler [kal være i J'plrfet imob
”êonbem fjernet fra be Andres Stoi og Tummel-„for

:_ Vaude roligen kun-1e efterfomme- deres Studie" og gan
13"?[Ievaffonbret fra ben nære, [lol-e Kirfe (Domkirken);
-i

;._”bvo_ri, be bog -fkulle bivaane .alle natlige Ipíritibåfeíter, l
:"Fcomesfec og V'esperen. :Pau de `anbre Qage. ﬂulle
Nikkun ﬁre af bem, afveplenbe, væreforplígtebeitil at bi:

_”baane ben føtfle og Befperen. Til bem, 'fom forteinli:
_ __”gen 'lægge fig efter at forftaae'lärammatifen, have vi,
”for at:be kunde gjore des _ilorre Fremgang og nere bebft
”atjtrivg læíe; og fbnge, af anbre Midler form-et fam
*-."me“ J'Qofpital Boger, forbydendes berveb, at be enten

.,"maae afhoendes fraxHufet eller paa nogen Maade ud
; .,Mannes udenfor lamme.

.

- -'

','Men ikulde ber iblanbt bem --~93ifeíolene -- ﬁn
”bet nogens ateveere nforftammer eller i hei Grad ufæbe;

”ligt-;faa er betvor älíllie, _at han luden Aal-eis u-dgang
v
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”mil mme' obcnånfm' iI!rﬁﬁ'e1'í)|>llmí|56f1"gliniil'çge Nydclf..

- ”min kaﬁe's ud*'og éii unbcnﬂfætﬁeﬂi' hansStcd.
'

*

*'*'-'**'Skulde'“'dei* ögfäa ibldnbt disfe Difcip'ek [indes Ro
"faqdanne sänglíngef, fom med Henfyn til Nm Brabhw
"og Retﬂnﬁenhed -fandtes for bau-dige til l(at 'funnet/:tilr

"Paris eller m“ 'ande'xﬁhoieke-Loei-eavﬁaltf faq' Rul 'GI-bes

'*'noevnteÜHuuste ?fofbun'eﬁtil-at' fo'rfyne evh'ber af i
l --de'm til 'oms ubgifm im? farm' 'mzmrmza- to Mark
-. »nu Sblv.

-

- --'.

km" Jia'. ;L „77:- '::7 ".:;. ';2

"" i' "Vi foñibfæﬂ'e; 'aftal-(hem 'bmw Rfc'optageå
* "Wogen, (om Ibàf'íeéeáiﬁge'äeií; udm MWH-fern er am

'vu-ge og «rpm :Vigo-*ns -Tjﬂad'elfe. mm. O9 for ae
"Suddommens Dyrkelfe' mel'e'f'mkglti WWW NNM

"'inindlkes: faa lbefale'bi, ati, öerføm'mmlbufèofpíml
*"ved dei Tromdes «tiltagenbc Akmisfer Bum Femme? 'f

"ﬁsrre Velﬁand og dees Midler blive-formen: faa-xml
- "ogfaa Antallef"c“1f beinffom Mile"`ín6 í Igoíøitalet; voxe '
"og fougcð, -alk efterden' Forfkrift-xv'ok-p. t.- Eftermcm'd
"det-om 'gíberﬁfom da -ogfaa 'bit "be'ﬂikke -een eller -to Dom

”better ”df *de-1" ihre Kirke-/fo'm (mr Dag fkutleF bmi:
”Dmbué for 'at ovenanforte íälrtiﬂev Weyhe-[des Fog ﬂirt'. _'
”be modkage RZgﬁﬂ'a'b-"rﬁ'e »W 'alle Indkcescer'? 'ofgñlbgífml
*

"Sitzer i Sioeêfitbcf-'Mn-'ﬁpe'9)2ai'1253;”i'1fr1~f'u

Vi kein-1e iffe nægte; arbefte-Øtifrclféﬁbubfﬂfaabeli'_.

Henfeende til -de Gämtefom til de Unze-:Mer 'forfattet _
_med' megen Kl'ogt 'og m'obent Dvei'iæg. "#Qet'abimç'ftílügë
Zn r)1:evr>rbmtíígr religis's -Velgjöre'nh'ed's *Aand- fór "aneﬂu
ﬂægteh; 'enSthen efter* at 'udbrede -Kandikabeß ale pad

Stjfter'ens .egen èbcfomåing, og 'en ﬁve--Mennefkeffoerlighed,
[aa mcm'xwefienl fände fame iTvW om det varm famme
932an, Hiﬁorien ﬁden efter vifer os i en *ganfke anden Cha

racter. 'Judtetningen med Difciplenes Probe-nat, Examina

,
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timen, änviieninggmf. del-es Bop-el u, er* anvrbnet med
en Dmﬁgt, font reden-den erfarne Wand, _det lyfe Jåpveb.

'lt han endog gav Stiftelfen en Deck Boger til Gaon for
de ;unge : Stud-rende, var enwftvr êelnopvﬁrelfe ,, naarj man
veed- bvad-.Bsgerf deTider nal-e_ for'Skatte. F Man kan

verfo- vel ikfe.- fornem-bmi, *lt-.ben faa limet -forb'd
,dere-ö Udlaam--Bdrteere-de rm, vg-lngen veeb, hvad Skjebne

de har bavt, og, om vi end lkfe inft maaegiøre os et ﬂott
Begreb om del-es Vnrd- da de formvbentligvare af _geifi:
ligt:,2fnbl)elb,_maaftegpgfaa.;betrgf penfeannniftç Rec: faa
maaevi bog-__ðeflagyat de file erejvmne til Efterverdenen.
Han- felv var en :megetleerdzog ﬁor.-Staesmand„ havde flue,
del'eti Paris. og der tnettetf Venjkabsbaandet med en- ane

bem-'i ﬁt Slags.,.ligeledes (for Many-„Added Bernhqxd af
Clan-value- (om banvele ﬁt -nroligelèiv z'glennem ﬁod inøie:

' lle :Jordi-welle med.: v: - ,Z -

.--. .-;„-:

-

V sw: ängningen, bviá fvblige Dee( denne Underviisnings

, Weltall lnvtog, -vedbleozat føre ﬁt ggtnle Navn og der. næv:
nes i gamle, Documenter hberken Latlnjkolen eller -bvfpital

for Gaulle og Fateige; _lecipleneﬁode under

Provisor

Scholastiçorum , Fom-manZhar antaget for at have været.

Rees-_Recken et 92mm,- font i'm-ll rigtigt kom i Sang ﬁel-e

Aarhundreder længere hen i âiben, men Propiforen har voe
tet. vapnâmanö. over dem ag helm-get vereâx øevnvmifle Am

liggenber. Dog, fordømmer, Ravnet, Rectox-i _et Gavehreh.

fom7-;vj-,llrax;-k.01nme til.: at omtale. ;Qbeðuben forekommer
bin og: her manner êfolrmefter/fom enbvgubrngeé endnn i
iongelige. og andreBreve efter Sleformatívnen,..va Víitelen
Receor allerede længe havde- været brugt font Embedstitel.
Formodentligt hat. der været flere lærere om at. underbife
Difclplene- Imen Qaereren i det [atinﬂ'e .Sm-og har dog not
været anfeetafor Hovedmanden. * Underviisningen begnnvte,

Q53
[om vi erfare af en Ano'rdning. Chriﬁian ll. desangaaende
lob nbgaae, Kl. 5 om Morgenen.» Fra 7-8 fvlfie man`
(Statoil, fra 9-11 igjen ﬂæfetimer og Kl.“ 11 Mlddagsmad;
:Dette var Skil i alle Stande» felts bed 'Hoffetz .nc-..s
fpiﬁe man Aftensmad og da ophsrte Forret'ningerne.
Med Indtoegter fynes Stifcelfen ei fynderligen at'væte
bleven forøget, fom ,den da ei heller trængte'faa florlígm

til. Dog ikjcenkede en -fornem barne, Cecilia Zitle, de fat
tige Skolebol-n 1307 i ﬁt Teﬁamente'Z Mk.

At Skoledifcjplene- uagtet' den firænge tIngt, be ﬁod'e
unber, dog alligev'el kunde dribe Sp'og„ erfare vi af føl:

gende An'ekdot.- Hvidtfeld fertilitet' for ramme Qllv'or, chi
han var meget overtroiff, at ber i bette AarX 1357, et
Spogelfe brev ﬁt uvæfen i Vallandsbek. Den Sorte eller

den Dnbe, fom brev bette llvæfen ver, tilSkrcef for hele
Sjelland og endnu forlbiﬂorieffriveren ."pvidlfeldy var ingen

anben enb en Sloledifcipel fra Roeskilde- ved malm Peder
Jordan.
Aal-et 1400 forekommer fsrﬁe Gang Navnet Sletter,
i et Documenty hvorved Biﬂop Peder Ienfen [kjcenkede
(amme Bifpetienden af J'pelﬁnge Kirke. .
Det var naturligt, at, ved den uhyre Hal* af Geiﬁe

ligeffom udfordredes til den katholﬂ'e Nitus- en Stiftsjkole
med 12 Difcipler ei formaaede at danne faa mange Cleverfom der behovedes til at befætte alle Pladfer beb Kirkel-ne
og at Antallet 'i Tidens Langde følgelig maatte forsges.
Da der nu i Stiftelfen felt), i Jbelligaanbâ:.[)ttfet, umuli:

gen kunde være Mads til flere, faafom benne, viﬁnok ei be
tnbelige, Bygning allerebe havde en Befaetning af omtrent
30 .Menneffere faa maatte man være betænlt paa, enten
. at udvide famme, eller at lade opføre en egen Bygning

til Skolen.

Dog gif ber et halvandec Aarhnndrede ben,
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'found manjnrfaae, at Pladfen i Hofpitalec var for ind
>fit-ventet; ehi bj ﬁnde, at der 1400 var anviiﬁ Reef-mn
"381.9331 fmaae. âbplíger., paa Kirkegaarden. Det er begribee

ligt, atyb'iåfe ei Have vaeret hans Eiendom- men at de blot
ere ham overladte til Afbenyttelfe for ﬁg og ﬁne Difcipler.

Da bette nu, .ifoer iy beíiber, hvor den udöortes Tugt var
faa ﬂræng englting blev drevec paa Kloﬁermaneer maatte
føre mange ubehageligheder ligefom uleiligheder med ﬁg:
faa maatte man være betænft paa at lade opføre en egen.

åöngníngtil at holde Skole i.

1405 anviiﬁe den famme

Bifkopx Peder Sen fe n, **Rectoren en certam habitationem,
en beﬁemt Qäwæl, paa St. Lucii Kirkegaard. Vi bedrage
os hel neppe i vol* ,Tl-oe, naar pi antage, at denne Bopce(

er den endnn _ﬁaaende Latinfkole. Kirken har ladet den bygge

og maatte vedligeholde den. 'Fra den Tid af holdtes altfaa`
Latinikolen. i Latinﬂolen. Imidlertid vedblev Sfolens _Di
»fcipler og Leckere endnu at [eve af ben, dem tilfommenbe,
Anpart af Helligaands-Hufets betydeljge Midlek- thi anden
Somme eiede den iffe endnn.
Demkjrken maatte ogfaa fen-ge for Reﬁen af hvad
Stiftelfen ikke formaaebe, thj Kn-ken trængte alt for (pille
gen til Eberbrenge, Chordegne og andre nerne Qifeípler,
fom kunde være Domherrerne behjelpelige ved deres moi.
fommelige fg'orretnínger, at fange Sjelemesfer og Vigilier.
Den enefte, os bekjendte- Forogelfe af Difciplenes An
tal fEete 1478, ifølge det under Duebrodre-Hofpital anførte

Sbotument, efter hvilket den' Kannik- font eíebe Quebrøbre,
blev forpligtet til `at underholde to Difcipler.
:(529 ikjcenkede Bifkop Lago Urne i ﬁt Teﬁamente de
fattige Difcipler 1009M.
I. _

Efcer Reformationen 1536, bay en Mund Niels Bloäe
Sletter, ogDannml-ks berømtefle üeliglonérefermator, Hans

f
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Taufon- Lnfemeﬁer veb Skolen og tillige Pneu bed Sr. Ibs /
.og St. Sergenébjergâ Kirke.
'

Det havde allerede for været Ski' at bruge be børne

Difeiple fem Degne paa Lander i en Omkreds' af flere Miil.
Denne Skil tiltog end mere efter Reformationen. Sfolen
maatte ba levere en Mangde faakaldte bøbebegne, fom er:

bvlbt baabe deres Stipendier beb Skolen og tillige del-es
21m, fbm Degne paa Lander. Det bar berfbr bel intet
llnber, at Roeskilde Latinfkole var flærft beføgt, ba en faa:
ban Difcipel havde et brbentligt lille Lebebrod.
~
Qllligebel fynes Antallet ei endnu at babe bæret'ﬁbrt
nb! bgV Kong Frederik ll. befalebe berfvr Domcapitlet i
Roesfilde at fPaffe famme nye Recruter paa ders egen Bee
luftning. Capitlet efterkom denne Orden og ”berammebe
bg ftigtbete,” [om dees egne Ord lbbe, ”famme Ale
miâfe, Gndt Almcegtigft-e til Loff og ære,
Roskilde Schole og den Chriftne Religion y*
Danmarks Rige til Forfremmelfe." Kongen *con*

ﬁrmerede
betteVbeflemre
Reglement
10bemange
Juni 1570.
Capitlet
ba,denbbvr
-Difcipler enbber,
fvm nod Indtaegter af Kir-ken, enten fbm Prix-laß Dom
berre eller äitariuâ, ffulbe unberbblbe. Decanus blev for ﬁt
0yðegbenbømme fat for 4, Provﬁen for fit Proufterie
for 2, ligefaa Erkedegnen og' Cantoren, Af Prcebenderne
bar Kongens Capel- Chriﬁian*l., anflaaet bøift, nemlig til
8 Perfoners Underholdning.-- -Af de mindre sDræbenber, Vi
eariaterne, fon) ikke formaaede af'underholdeen beel Perfon
alene, bleve to flaaet fammen. Pan denne Maade erholdt
Biblen 'uben 'egen Dmfvﬂning 'en beel Escadron Sieeruter,

tbi -An'talle't “af be Sebiftivler, fvm lfl'ulbe underholdes paa

ærælaterneå, Donih'errernes bg Vicariernes Vekoﬁning beløb
immun”

I.

..,.

'

“

256

'

`

' f êbefvnberligt flinger ben Qðeﬁemmelfe, at be Preelater,
Domherrer eller Vfcarler, font enten ille reﬁberebe, b. e,
boebe, i` Sloeâlilbe, eller ilfe førte en egen J'anvbolbning,
ﬂulde give bver Qifcivel, fon! blev bam tillagt, iftebetfor

llnberbolbningen i natura, e n S k illing b an [ke om Dagen.
Jfolge bette Reglement ffulbe S'nbebavern'e af be to
ftvrlie-âbræbenber, -bellige tre Kongers og Vor Frues. Kae
pel nemlig, fornben SDifeiplene, befbife bver en Hol-er bed
Qatinílolen, med den færegne brbre: ”ban [kal være fat
til Bordet og være ærlig unberbolbt." Denne Anordning
bedkom da alene Indehqverne af Slli'æbenberne og be Difcie

peer, Caplnet havde oaenagerﬁs, ellerI fom det var oleoen
paalagt at nnberbolbe; ben bavbe ba ingenv anben Indﬂy
delle »aa Skolens øvrige Sorfatning, enb at den paa_ een
gang blev forøget meb en beel .Heer Difcipler. Decke Reg
lement havde erholdt kongl. Conﬁrmation b. 20 Juni 1570.
Af fiørre Vigtighed og* Indﬂydelfe paa Skolen var

berimob Kong Frederik ll. nye Fundats om ;Duebrvbre, fra
24be Auguﬁ famme Qlar.

I bette, for Duebrodre-Hofpita

let og Latlnfkolen lige fntetesfantexDocumene ere begge In:
.ﬁituterne faaledes fammenblandede imellem bveranbre, at
vi ei ^_fo_rmaae-at [Zille del-es Interesfer ad og fremfætte et:

bvertel Befkaﬁenhed- færfiilt.I Da Documentet nu var af
Vigcighed og man blot af Gbriftian VI. nye Fundats erfa

rede dets íilveerelfe, uden at man fjenbte dees Indhold:
faa troebe vi, bet ei kunde fvære vore Yæfere ubebageligt,
at ombanble farnme noget nbferlig'ere, enb J'peniigten meb

bette Arbeide ubforbrebe og enb bet under andre Omﬁcen- ' '
bigbeber vilbe været Tllfeeldet. Ved begge Snftitnterneå ber
ei nokfom abfiilte-Ævrbolb, blev yberforlovenfor veb Skil

.drituzenkefz .Duevrodce Hofpitals Focfaxning-j font Stiftclfe
for fattige (banale, Skolens Anparc i Jbofoitalet og dens

d
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Forhold til famme tillige fat i bet tilbørlige Lys. Vi kunde
altfaa her gjerne forbigaae denne Dee( og henvife bore `Zoe:
fere til bet anførte Sted. fritatt maae vi bemærfe, at An'
tallet af de Difcinlerx fom her nu erholdt frie unberbiiâ:
ning og frie Stoff, deels paa bet foentligeâ åbetofining,
deels af be Maends Overﬂodighed- fom havde Brugen af ,
Statens Eiendomme- bel-db ﬁg til 140 inneber; tl)i efter,
Skolens gamle Statuter maatte ber ille antageâ -nogen
Difcipel uden Hoved eller hpiﬁ paa et Proveanr.
`
De Soranbringet, ber i bet folgende halvandet Aar
hundrede foretoges ved Skolen- betraf i bet Vaefentlige ille
Skolen felb, men iflun dens Qærerperfonale, af hvilket fnart
ben Enex fnart ben Anden erholdt enten hiﬁ eller het* en
Kongetfende- en gllrceftetienbe, et Canonicat eller en SIiicarie,
fom Tilloeg til ﬁne , i Fox-hold til ben tige Skoles Indtaeg
ter, fom ofteﬁ ikkunfmalle Indkomﬁer. Omtrent den fam
me Befkaﬁ'enhedxhavde det med det ephemerifkeGymnaﬁum
fom, uagtet Profesforerne og Lectorerne ved famme bare
meget gobt aflagtej dog ei kunde holde-ﬁg. Loerernes Po'
fter gif altfaa efterbaanben inb og Forretningerne blev'e over
dragne Reccoren og Conrecloeen ved Skolen.
Disfe og
flere perfonelle Smaaligheder funne her itte 'komme i B6
tragtning.
_
'
~
`
l'- 'iT-"J

Ikkun een Stiftelfe tør/bi ei faa ganffe ftiltienb'e for:
bigaae, ba ben var af en faeregen ert, bog til ei lide'n Ga'd'n
for mange, fom ﬁden nod godt af ben. I Midten af-'bet »
17be Aarhnndrede ffjcenkede nemlig Herman Schweden Boe

gemeﬁer her i Open, og hans J'gufirne, Eva Sltulâfelbt, ztil
unberftøttelfe og Hjelp for be fattige Difciple i Latinlkolens
nederﬁe *Lectjer ved Roeskilde Domfkolex den Sum 1000 Rd. -

in Specie, hvoraf for Renten , à 6 Proc. aarligen, [kulde
-

._.. 31,352)

K
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_uddeles Brad til 16 af de nbdtbrftlgﬁe Skolebern iibe
melbte Qettier, hbert Brod paa 8 Pd. .Henﬁgten med
denne Gabe var, ifølge Documentets egne Udtryt: ”paa bet
bed faadant Middel fattige Bern maatte tilfkyndis at be:
give fig til êlole, og faaledes baennes fra Bellerie og Le
biggang, og berimob udi god Tngt og Lcerdom vorde under
vifte, og faae nogen Fundament ndi Laefen og ©l'riven,
hbilket dennem alle Libsdage Ifnnbe være gavnligt, udi hbad
Stand dennem Gud ﬁden behager at fætte.”
.
Af det egentlige æonationåbrev, fom to af Givernes
Dome, Chriﬁine de Meiercrom Geheimeraad .Henning
Meiercrons Gemalinde, og Maria- Enke efter Borgemeﬁet
' Bernt Meier ineslilde, nbfiæbte 1707, feet man, at begge
be Giamle, faa længe be levebe, felv habde ladet bage Bre
bet, felv ubbeelt bet i be neberfte Lectier-til ålåeblingerne,

bg endog fra 1673 af betalt ben paabubne Qlctife med
10 Rdlr. aarligen af deres egen Lomme. Dottrene lagde
endnu 100 Rdlr. til og da en Rdlr. in Specie ben Tid
- -Legatet var ftiftet, itfnn var en Rigsdaler Courant: faa
kjbbte de- for de 1100 Rdlr. Kronen og leberede disfe 1100 Rd.

Kroner til Skolens Slector, Mag. Schade- for at fætte bem
nb; Renten bleb beﬁemt til 10 Proc. Tillige erholdt Rec
toren en Forjkrift- hbbrefter Legatet [kulde beﬁyres. Udde
'ingen felv forbebolbt be bem og del-es ervinger, faa længe
der var nvgen'tilfiebe og vilbe paatage ﬁg denne Forretning.
Naar ingen af disfe mere vare forbaanben eller og itfe
vilbe befatte fig med bette `bverv: faa blev bet vverbraget
,til Rectoren og Sbgneprceﬁen. Disle blebe ifær anmobebe
e 'om at ville fee paa at Brodet bar godt og vel bagt, og
ifalb en Bager ei leberede forfbarllgt Gods) [kulde han for
-ﬁe Gang abvareå, men anben Gang [kulde der en anden

antages i hans Seed. Brodet maatte veie 8 Pd. Denne
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Gabe falot vort, faafnart en Difcipel erholdt Kloﬁeret.
Deraf er det inblpfenbe, at denne Gabe aldeles iffe var
beﬁemt til at indlemmes i den øvrige Masi'e af Sfolens
private Sjnotægter, men ene og alene at være til Hjelp for

. en vis Klasfe* af SDifeivler, fom ei enbnu nøoe nogen of
fentlig llnoerjløttelfe.

_

Denne Capital forøgeoe en C. M.» de Meiercrone 1737
enbnn med 100 Rdlr.- faa at ben nu beløb fig til 1200
Rdlr. Kroner.

Da Indledningen til dennes Gavebrev in

deholder noget ljífiorif! intereåfant: faa ville vi meooele ben
her med dens egne Ord: "Saafom jeg veo tnin..l'pjemfontjt
til Roeskildex efter ben tilpfielige Ildebrand d. 4de Octbr.
1735, felv maatte forffaffe Skolens Difciple bet Qðrøo,

fom dem" var tillagt efter mine Sal. Foraldres Legatum,
ba der i Bye-1 fajt ei var Brad tilkjobs: oa, for enonn li
bet at forøge famme (babe, har jeg .' . . tillagt et ljunoreoe
Rigsdaler Croner og famme 100 Rdlr. tilligemed 5 Rdlr.
Rente leveret Rector Scholæ, Mag. Schnabeh da hele Car 1
pitalen nu er 1200 Rdlr. nemlig 1000 givne af mine Sal.
Foraeldre- 100 tilforn af mig og nu igjen 100 Stolt., fom
giver en aarlig Rente 60 Rdlr. Kroner" ze. Det Øvrige
er ifkun Gjentagelfe af Donationsbrevec.
_
I disfe Papirer herlker ellers nogen Sorvirring, fot
vi ei ikunne hceve. Man betaenke: 1649 udﬁaeder et ?Eg
tevar, af hvilket Manden allerede var åöorgemefter i Roes
kilde og følgeligen- vel neppe mere faa ung, et Gavebrev;
1707 forbedre deres Born famme, uofiæoe et formeligt Do*
nationsbrev og udbetale Summen. ' Documentet er *forfat

tet iGeh. Meiercrons/ Envo'yé exit-nord., Navn i hans og
hans Gemalindes Fravaerelfe og underfkrevet af del-til Be

fulomægtigeoe og ben ene Soﬁe" Marie Sal, Meiers
\

(17*)
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d. Wen Ian. 1707.

Den anden Soﬁer tømmer ﬁrax der

efterV hjem og underfkriver Brevet med en Takﬁgelfe_ til Con
cipienten af Brevet med de Ord: "Ved 'min Hjemkomjf
beﬁndet* jeg ovenvemelbtemíne Sal. Foraldres Gabe til de
Fattige faa vel at være indrettet af Hk.. Commerceraad
Peder KlaumanF at jeg dermed i alle Maader er fornøíet.

lvâleeêfilv'e' d'. 22"Febr. 1707-. * . .
C. (Chriﬁin'e) de Meiercrou.
.Hele 20 Aar- herefter kommer endnu en slletfon, C. M.
de Meiercron, hjem fra Udlandet og kalder 'c ﬁt Titlceg til
hiin Donation JZJerm. Schroder og hans rStvnev for ﬁne For

(elvte, ﬁger de' 100 Rdqu hvormed begge Soﬁrene fordgede
(Samtalen, at være givne af ﬁg , og underfkriver ﬁg C. M.
de Meiercron. Vi kunne ik'kun [ofe denne Kunde ved at
antage, at baade Foraldrene og Dottrene'ere vlevne neld
gamle Mennefkerdgat der iV den ﬁdﬁe Underfkrift af For
."e'elfe er fvmrmetV til at ﬁaae C. M. iﬁedetfor C. alene; thi
hele Indholdet-rober- at det var Geheimeraadinden de Meier
crou, (om udﬁcedte (amme og det er en gammel Frue let
tilgiveligt, naar hun maaike over ,det Mam-ige Deres
Raade- havde glemt Borgemeﬁer Datterens Fornavn:
Chriftine.
Å
_
Disfe Brod bleve endnu uddeelte mange Aar herefter
og da be, i Forhold til de foedvanlige Hunsholdningsbrdd
ikkun vare'fmaae: faq har bette givet Anledn-ing til, at de

mage, font erholdt disfe Loverdagsbmd- [kjemteviis bleoe
kaldte fer Skoftegnaveke.
Å
Stifteren af denne Anﬁalt- Herman Sehrodew var
,jkke alkne en meget fornuftig-*mm og en lære Mand og
efterlod ﬁg dee-Rygtef at der ei fox-end hans Tid nogen:

.ﬁnde havde voeret--faa god en Borgemeﬁec i Roeskilde.
f

,
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_

Hans Evne, Eva Sminefelb, var -+-blor bem fagr, det kan
interesfere - en fjøbelig Soﬁer til Griffenfelds Moder.
Af langt flørre Vigtighed og mere benﬁgtâfbarenbe i`
J'penfeenbe til bor êfole, bare be `bobebforanbringer, Chri
ftian VI. foretog fig beb ben ovenfor anførte nbe-Qrgani:
fation af bele bet faafalbte Duebrodrekloﬁer. Bygningerne
bare i be, rmaaffee mange, Qlarbnnbreber be `babbe fiaaet,
faa forfalbne, at man >ei mere bolbt bem for iftanbfættelige, .
og hvad Stifrelfen maattebetale til Øconomen for Difci
plenes Koff- overﬂeg den çllriib” bborfor be kunde faae ben

i Byen.

f

Der tredie Capitel af denne Forordning banbler alene
om Skolen i 8 ertifler, bbiâ Indhold vi her i Korthed
ville mebbele. Der anordnedes altfaa:
1) Siftebetfor ben bibtil babte Koﬁ ﬂulde de 32 latinfke

Skoledifcipler nbbe Sioftﬂenge, 4 Mk. ugentí; .disfe
Penge [knlde Ridefogden ubbetale quartaliter, bog i
il'fe til Difciplene felb, men i Rectorens og Infpece
teurer-nes, i bet minbfie en af biåfeå, íliærbærelfe, til

be Mcend i Byen- hos bbilfe Difciplene bare tingebe
i áioft, og fiulbe faabel Difeiplenx fom Vierten derfor
qnitere i en dertil indrettet Bog- og ikulde tilﬁdﬁ Rec
toren og den nærbærenbe Infpectenr attefiere, at bet 4

var [leer i del-es* Ödervaerelfe.
2) Ingen Difcipel fkulde nyde disfe Koﬁpenge længere
enb 6, bøift 7 Qlar', og berfor ingen antageå, uben at
ban bavbe gjort faabannevh Fremfkridt i êfolen, at
' -Rectoren fnnbe bibne fom en .v'is Sortnobning, at
han i de 6, hem-7 Aal* kunde babe fnlbført fit Our-_
/xrículum.

- '

3) Disfe' Koﬁpenge maatte ingen nyde for Benfkabs
eller Slcegtfkabs SkyldF ingen Fornmende eller nogen,
æ
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tom bavbe formuenbe âorælbre i Roeskildef (om bolbt
orbentligt êborb, men ikkun be, fom ellers_ maatte
betale deres Kofi i Roeskilde med Penge- ffnlbe nyde
dem. Endvidere beﬁemmes ber, bvorlebeá' ber ﬂulde
forholdes med de anbre, fom bavbe gjort faabanne

Fremfkridty at be kunde have Adgang til Koﬁen og
der vare flere om famme. Den ;gattigere, befiemteâ

ber, [knlde bave Fortrin for den mindre äattige, ben

4)

Flictige for den mindre Flittige o. f. v.
Denne Artikel forbbber, at be Qifeivler, fom nyde
disfe Koﬁpenge7 tillige ikulde nyde Byens Brod eller

äbrvbvenge, heller ikkun-med Maade erholde andre
Skolens çåeniﬁcier.

Videre bejlemmeå, bvem ber i

denne `fJenfeenbe ffulbe bave Fortrin for andre og til
bvilfen Sum denne Hjelp maatte gaae. Ti Rigsdm
ler var bet bviefte, nogen Hofpitaliter maatte tilﬁaaes
af _anbre Skolens Hjelpekasfer og knap bet, .iger For
'ordningen- uden bem i SJliejlerleetien, fom lagbe ud
mærfebe Evner og ftor Flid for iDagen, og bem, fom
gjorbe gob Tjeneﬁe veb Muﬁkken.
Bed ledige Pladfer [kulde Sieetoren, hvis Sag betI

5)
var, bebft at fjenbe EDiieivlene, fl'riftligen foreflaae

bem, ban fanbt meeﬁ værbige til at erbolbe Koﬁpen

6)

gene, for Srnfveiteurerne, fom ba fkulde unberføge For
flaget og fenbe bet paategnet og forfynet med deres
Qðemærtninger, til Directeurem paa hvis Approba
tionsdag Forﬂagene traadte i deres fulde Kraft.
De Penge- fom indkom under en Vacancex naar em
*ten et Jbofvitalâlem desde eller en Difcipel gif af,
jkulde regnes Klofterec til Sjnbtægt.

(Meningen er:

be sJSenge, be veb Afgangen vilbe have erbolbt, hvis
' be bavbe været paa deres Plads-*ikulde komme Kas

-*
fen tilgebe,I ln'otil
befatte.) cheledes
erholdt Rectorens
maatte ,meddeles
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de leblge Pladfer igjen bare blevne
fknlde ber, naar en Difcipel havde
Tilladelfe'til at reife bort, fom
ilfriftligt, afbrageá ham for de

Uger, fom han over een Uge blev borte med eller uden

Follov. Denne [kl-iftlige Permjsﬁon fkulde da fore
vifes enten Ridefogden eller en af Infpecteurekne til
Paategnelfe og tilbageleveres bed Tilbagekomﬁen igjen
til Stettin-en, fem alter ikulde notere Hjemkomﬁens
Datum og forvnre den'for at den ved Diﬁributfen
kunde blive foreviiﬁ.
.

7) I denne Artikel hober Sengen, at, iﬁedecfor at
der før ilfnn to Horere hnvde nydt bofpitalâloflen,
for Fremtiden alle vilkelige' Herere i Skolens Lecciel*
[kulde nyde disfe Koﬁpengel men ikke mere end Di
fciplene, 4 Mk. om Ugen. Derjmod bleve de for?
p[igtede til nfvexlende at have Opfyn med de Difci
yeler, fom fkulde holde Eborfangifgefpitalet d. e. Mol*
gen: og Afcenbon.

8) Den ottende Artikel betræffer blot Rectoren og de øm .
rige Bærere ved Skolen- idet Kongen paalcegger den
Forﬁe det fem en Pljgt at have Indfeende meb, at
de Difciplex "om havde Koﬁpenge„ ik'ke indtingede ﬁg
i liberlige Hufe eller faadanne Silver, hvor de kunde

forfores af ondt Selfkab- men i flfiflelige Borgeres
og Andres Jane, hvor der holdtes god Skil? og gode
Saeder o'g fkulde famtlige Loerele ﬁundom beføge Koi?
' gjængerne i deres Logjel for at fee om de vantes til
-gode Seeder baabe ved Bol-det og paa deres Kamre.
Dog fkulde det ingen foreﬂ'rives hvoc han ikulde føge
ﬁn Koﬁ.
.Hvad Forandeinger der ﬁden den Tid ere foretagne i
Fokholdet imellem Quebrøbreebofpital, fom Forforgelfes
Anﬁalt for gamle, fattige Borgere og WdelﬁottelfeS-Anﬁnlt
for Cathedralfkolens Ébifciple, have vi meldc i J'pofpitaletñ
Hiﬁorje.
Q

Skolens naervoerende oconomifke Forfatning og Tilﬁnnd

vifer folgende almindelige Overfigt.
Roeskilde Cathedralikole er beniﬁcerec med -15 Sognes ,

Kongetiender og 1 Sogns Praeﬁecjendexfom i Alt have;
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f

Offentlige og andre markvaerdige Vygninger.
' 1.
Kongens Refidents.
J en Befkrivelfe af de offentlige ëövgninger, fom enten
i fordums Dage have været til, eller ere til enbnu, bør ba
Kongernes Vopoele vel meb Slette omtales forﬁ; men vi

have om dem i Eltoeâl'ilbe, fom om faa mange anbre Ting
desvoerre iEEnn meget nfrtire (âfterretninger. Sivngen? ®lot,
Stenbentå, eller bvab man vil kalde bet, bar, efter al Sand
fbnligbeb, lagt paa den vejire Side af St. Olsgade- paa

det Se'orbflrøg, bvor enbnn Roes Kilde er. Kongernes Boe
væle bleve flere Gange tilligemed flere Bygninger lagte “i

Qlfte, men ovbbggebe igjen. Men 1443 bleve be faa alber
les øbelagte veb ftlbebranb, at man ift'ebolbt det for Uma

gen-vaerdq at lade bem bvgge op igjen, ifær ba ben ba re
gjerenbe Stonge, Gbriftovber af âöaiern, bavbe i Sinde at
opﬂaae ﬁn Reﬁdents paa Axelhuus -i ﬁjvbenbavn. Tom
ten med tilbvrenbe Jbange og Voenge maae da ved Salg
eller veb .Gave være bleven afbænbet til Andre tbi vi ﬁnbe,
at ber nogen Tid berefter en Guard veb Roes Kilde blev
ftjænfet til et Alter i Domi'irken til Sjelemesfer. 1731

brænbte ben bele norblige Dee( af Roeskildebye af, bog
ﬁnde vi i Skjoderne ei mange Aar berefter,

at ber bar

været i bet minbfie et J'Qnuâ og at flere Sijvbmænb, hvis
Gaarde vare opgaaebe i Reg i Silbebranben, et Par Aar

derefter brugte famme til Tommerpladfer. *Siden disfe
bleve flbttebe igjen til deres egne Qiaarbe, blev Pladfen et
êæbevænge, fom en Gartner tilforhandlede fig tilligemeb
et lille -bnnê og anlagte ber, meb megen Flid og Meier en
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i

ganfl'e peen :bange baabe til Frugtcraeer bg urter. Det 'er

Skjebnen af en lille Plet Fold paa 2X Td. Land hvorpaa .
der er fattet faa mange. bígtige êöeflutninger, hvor Knud

den Store- hvol* Svend Eﬁridfen bg mange andre Konget
boede og hvor Hiﬁorien endnu minder os om de graeﬁfellgz
lie, be rcebfbmfle Tildra'gelfer.,
At Kongens Boliger babe, bm'iffe baeret heelt opbyg
gede af Øteen, »dog i:det mindﬁe habt en Grundnium* til.
Fundament ,: maae man ﬂucte beraf, at ber ei alene er om
grabet ten. Deel. af-be flere 9)?nnrliene, bore gamle:.%erfæ2

bre brugte til- at "lade' opføre deres gothiike Bygninger meer,
men at man 'endo'g endnu i'de nyere >âZiber, beb at grade
nbgetfbbbere ned i febrbenfbarfltbbt paa hele* Mnre. 'fil
'

'.:x-:x

1

_

.

i:

l,

“1 *4*: 723:. ' ,.

'-"1

*

faa?

lBífpegaarbenf'fnu det kongelige Palais) *
Kongens Bolig
hat* nok
Reﬁdents
bærerNaeﬁ
en afefter
ble fmukk'eﬁe
og ﬁcerkeﬁe
af Bifpens
be offentlige/239g:
ninger. Dog gjør man ﬁg bel et fall? Begreb om fligeV
Vygningeey naar man forefiiller ﬁg bem, fem vol-e nubee:
renbe Palaier. Faﬁere bare be Forﬁe bel byggede end de * -

*Sidﬂe- der fem bfteft ikkun er êpinfelbaerf, men be mang
- [ede bgfaa fra ben anben Side den Sma'gfnldhed og de
Bequemlighedew fem nu nbmaerfer disfe.
'
J'pbab âbifbegaarben angaaer: faa bibe bi om fammes

rålðeffalffenlxb ei fpnberligtbêoget, men bille mebbele, hvad

vi vide.“

j

`

Gaarden laae paa den billige Ende af Domkirfen/ med

hvilken den ﬁod i Focbindelfe beb en bedaekket (Sang, font
førte til êacrilliet, for at Bifpenknnde komme i Kirken
uden at behobe at gaae under frie Himmel. Det er ber:
\
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foi- ee urigtigt llbtrnt, naar man falber ben, fom hidtil
alle Forfattere have gjort, en Longang og endnu urigtigere,
naar man betaf, endog endnu i :mere iiber, har billet
drage den Slutning- hvortil rigtignof Dtbet, fom jo egentligen
becyder en lønlig, en hemmelig Gang* kunde give An
lebning, ben Slutning: at Bifpens Bolig ved en under
iordifk Gang har ftaaet i Forbindelfe med Kirken.
Bifpegaakden havde langtfra iiEe bet Dmfang, (om nu
det kongelige Palais hat, fom er opført i dens Sted- men
der har not lagt -- om dens fydveﬁlige Side vide vi det
med Vished -- anbre, meeﬁ Kannike-Boliger med deres
Gaardspladfe og Haager. -Hvorvidt Hovedgaarden med
*ﬁne udbygninger til de mange Self, Bifperne holdty og

Scalden til deres Heike o. f. v. have ﬁrakt ﬁg, laber ﬁg
ikke mere afgjøre. Saa meget er imiblertib bitt, at ben
har lagt naermeﬁ Kirken, often for famme. Jbobebfinen,
eller êtnbeetfammeret, har nøl vaeket det SBeerelfe, hvorfra

Bifpen'kunde gaae ind i Kirken. Den avi-ige Dee! af Byg
ningen har gaaet tvaers over bet, for under Gaderne an

førte, Gmøtfab, (No, 29) nu Kirkeﬁrcede og af dens nord
lige Ende fiaaer enbnu bet, i Kloftere og andre geiftlige
.Bygninger faaialbte Siefectorinm, b. e. en eller et Par 'her ere to _- Kjeldere med Forfriikningem fom be geiftlige
Hei-rer ﬁedfe omhyggeligen føtgebe for, med eet eller et Par
Vaerelfer for Kjokkenbetjentere.
Denne Dee( af Bifpegaarden bled folgt til Eieren af
en Giaarb, fom ligger Norden for famme, ben Gaard nem
lig, fom nu Fabrikat* Bottiger eier.
Denne Guard af Bindingsvoerk blev 1'756 folgt af en

Enke- med den íbetingelfe, at (nm, foruben bet lille Huns

hun havde ladet bygge bed den fendre Side af den gothi
ite 'Sn-mp- maatte benytte den ene Kjelder, men Kjeberen
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beholde den anben, og at den nye Eier Mulde beﬁandig
beide en Lange i âlllanfeoærfet, [om ffilleoe Boligerne ad,
fot at de kunde gaae der ígjennem til at hente Vaud i
Gum-den, hvorimod han beholdt frie ngennemfjørfel igjen:
nem den gamle Bygnings Guard til ﬁn egen Gum-d.
Disfe Rettigheder ﬁaae endnu ved Magt. For nogle Ani*
ﬁden kjobte Cathedralikolen ﬁg Bygningen og çlllaofen til
og de tjene nu til gymnaﬁifke Ovelfex for Cathedralfkolens
Difcipler.
'
Ac Bifpegaarden eller i det ringeﬁe en anben, grund
muret, Gain-dx har gaaet wers over Kirkeﬁi-oedex derpaa
have vi endnu erholdt et nyt Beviis for faae Aal' ﬁden.
Chi da* Enden paany fkulde brolæggeâ, fandt man ved Op
gravningen, omtrent en Alen under Iordenx en lille, muret

Slielber, fom formobentligen bar tjent de .Hecker Bifper til
at foroate en'lílle Mundfmag i til dem feld, Gnden var
altfaa luftet i den Ende- fom ftøber til Kirkeganrden- og
dn begge bjørnerne, hvor den begnnote, vare afrundede:
fan er det ei faa urimeligt, at den af denne Skikkelfe er

holdt Ravn af Smorfadet-_men ikie forbi der [kulde have *
været Smortorvet.

*

Paa Refens tegnede Kort fra 1680, hvor Bifpegaar
den endnu ﬁod- feet man ligeledes tpbeligt, at den har
gaaet faa langt mod Norden , fom vi have anført og imod

*Sonden noget længere end den fydlige Side af Kirken.
Eiter Reformationen tjente Gaarden Loensmoendene over

Roeskilde Been til Bopael. Da dette Loensvoefen bortfaldt
efter Souverainiteteus Indforelfe 1660, blev famme over
_ladt Amtmoendene, (om kom i de Forﬁes Sted. Den kon
gelige Familie opholdt ﬁg der ikkun ved overordentlige Lei
ligheder- f. Ex. (Sjjennemreífer, Vegravelfer 2c.

Aaret 1735 fpiﬁe Kong Chriﬁian VI. ved Tiltrdedelfen
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af ﬁn Reife til Norge endnu i den gamle Bifpegaardx fom
imidlertid var faa forfalben, at man feygtede for at den
ikulde falde ned**over Hovedet paa dem.
- ,

Dec var allerede Aarec 1733 beiluttet: at` ben gamle
Bygning fkulde rives'ned-og i dens Sted opfores et kongeligt
Palais. Kong-en lagte paa ﬁn Gjennemrelfe den 12te Mai
1735 Grundﬁenen til ben nye Bygning- og den kongelige

Bygmeﬁen Thum bekjendt fom'For'fatter af den danﬂ'e Vi
truvius og flere Van-lem lobebe, at Bygningen bed .Hans
Majeﬁaets Tilbagekomﬁ 'fkulde bære foerbíg. Det [tere bg:
faa birfelígen og ben 231©ept. famme Aal* fpiﬁe Kongen
:men Palaiet med ﬁt ;belef' Folge. Det er meget fandfyn
ligt, at Bifpegaarden ved den fbøere Ildebrand 1733

font

odelagte naeﬁen den helm-Byey ei heller er bleven forflam'
net, i det mindﬁe hvad Udhufene angaaer. ,
sllaa Palaiet havde faavel Amtmandem

x . faa. længe

Roeskilde-Amt havde ﬁn egen Amtmand- fom Amtsforval
lteten, frie Boepael i den nederﬁe Etage.- *Den edel-ﬁe Etage
ﬁaaer ledig for Medlemmer af ben, ko'ngelige Familie- naar
-.de opholde :dem i Roeskjlde. _I .den billige Sideﬂoj boer
âbalaíâfbrbalterne, i den veﬁlige Floi var før âboí'tbufet,
men
nn Escadrom
beﬁemt forfomy
Chefen
.Hufarregimencec
ogfaa erden
ligger for
i Roeskilde.
âlbieneIeller
ere
forbundne med Hovedbygningen ved tre Buee i en Quart
cirfel. Foruden Hodedbygn-ingen og be to een Etages Side.
bygninger er dee Staldene.- fom nceﬁen i en Cie-kel hoenge

fammen med Floien. I Midcen af disfe er S'ynbfjørfelen,
»den eneﬁe“i hele Sllalaíet, men imod Küken er: endnu en
Udgang for Fodgaengeee.

3. '

-

-“

D et g a m le Ra adhn u å, hvls Alder ei [aber ﬁg angl
be, maae Were blevet opbygget, faafnart Roeskilde blev en for;
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.

>tnelig Stad, følgelig' meget tiblig.. --$Det bar en meget an:
feelig iðbgning, ibet lamme uralte ﬁg fra ijornet af blåt

gaben, langämeb lelgaben, inbtil Qåifvegaben,. 120 :Skridt
` i Leengden, Imod Veﬁ og Nord bleb',ben~.-begrænb,fet af,
êöifpegaben, [om Kortet nbvifer, ogtim'ob Øfien 'afiíöteølﬁe

gaben. Dets Dybde var 80 Skridt fra Ahlgaden ,til-(Bi
fpegaden.

At bette var ders rigtige udﬁraekningN bebifer, *

endnu bet Kork over Vánoeâtilbe af biefen, font blev forfatte;
biget etbalbtbunbrebe Aar *for-end b'et btænbte. .Af-PW
ningen felv er intet blevet tilbage, ;uben betffulbebæreçet;
Stykke Mum* *nd til Dlñgaben, bbor ber er inbmurtt elg

Made af Traee.- med Aarstallec1503,

i

7

' . .g

t. _;-.3

llnber Raadﬁnen-vare- dybe ﬁielbere, .fom Dblagêfiebet:á

for Bine og de mangef Sorrer fremmedx-lefom Sbrgåﬁngñ
Cam-belle o.. f. b. , fom man i be .Tider brat font Delicae
tesfer. Pan disfe Kieldere ere be Hufe og Gaardel fom

nu inbtage dens qudsx opforte.: Thi

Mai 1'733 opkom

ken af be farligfie Silbebranbe', iblanbtfbe mange, fom babe _
bjemføgt Byen.. Neeﬁen _bele 'benanoebligetêibeftafâlble

gaben blev lagt _i 'Aike og Sinabbufetzmeb.arme-;1: “man
Raadhufet blev ba forflbttet'og af ny; opbygget,pnax
den sIllabb, bbor St. Laurents's Kirke-.havdeﬁnden-.tcet-'Üt

til fammes tlearn. Det er to Qtagerbøit, ..wenden-'LOW
bere'V til sllolitibetfe'nter og en :til Qaarnbægterenr *Der* en

bbgget i en ﬁmbel,men fmagfnlbb- Stil og' tager -ﬁg1-fmttﬁ2
nb, bbortil dees Beliggenhed::og ders Seiewderk under-bie

drager. Dette ﬁdjfexer -foroerec.j:an11ne:1'772.af Kjobmand?
Anders Bol-ch, og er'til.ftort$lh)tteafor:?3t)en, ifeer for Tork,

begjæfierne', ba bet er bet enefie -i åEoeâfilbe, >fombatllibrr`
g [ﬁve lige mibt i ®ablen.` .En Steentrappe fører-oveni

intranettet. Oden over-famme- naaernbnntan nme, NW
1.'.

7

a. l :':,.-* ,
1

, _

_

-
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netraek med Aatstallet': 1735, og -unbetnebeitr Bed Gnds
og Kongens Naade bygt. Dets indre-Jndr-etninger
fbare til Ipenfigten, enbíljbnbt be, ifølge Bygningens Ind
ftraenfetbeb, ere bel-.- tbap't tilmaalebe. Saaledes fabneáíl

der-ee“ 'almindeligt *Indtroedelfes- og prolbâbeerelfe, en'
For-'ﬁne- 'for bem,~.fom enten babe egne äorretuing'er. eller;
ereí'inbfiæbnebe, et Salebætelfe, naar man i Eenrum vil
ell'er maae 'tale med 'en' af 9)?agiflratápeefønetne'.:t.', bom
til'man nu er nøbt til at .benytte Qlangene,V eller, Vi ﬁdﬁe
iilfaelbe, at gaae i enbü'og.> Dettema'aevel: ifeer'blibeV føle:

ligt 'bed lJSolieíe: og Gtimineleågorbøree. 1 Men-denne Man'
gel er Raadhnfet mebføbt og bil banffeligen kunn'e afbiele
p'é'å, nnbtageni man ?kunde ffaffe Lysning fra een af b'e to

Wut-eve Side.»
- „-

ubbibe famme imob Norden.

::.-f.`; 1m, 'ta-Li; :'l 'i
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Latrnfkolen.
-

, -." 1';

.

r-,-

,

.WZ-Vi? babe- alle'rebefeobenfoe , beb. 'at' 'omtale-'Latlnfkolen
fom en 2rere:állnftalt,fbtt`ret~.ben äormobn'ing, at ben Bog

uiug, ben èem habitatiafpaaSiirfegaatbenpêäiﬂøp Peder
:1M anbifle Rectoren til Qäolig, er den nubætenbe, lfaa:
fàlbte,'lèatinftole.

Den er af Grundmuur- ei blot bbab

be Mute-„men og bbab bi _.forliaae under bette udtryk;

Den-"ege'nttige Grundmuur beﬁaaer nemlig af flere, raae
Stampefleen, bborpaa ben 'anben maelflbe Grundm'uur af
beænbte Steen bbilet. *Dette er nbentbiblfêirunben, bbor:

for ben, neeftbbomlirfen, er den enefte êäpgnlng, ' der ei i
be mange Ildebrande er nb'elagt,- ifcer ba Ildebranden i
Aaret 1443 gjorbe bele Kfrkegaarden rbbbelig fot` alle Kam
nile-Boliger. Den .er jkkebyggetlgothilk, men i angel:

fapiflf Smag og fan tilligemeb ﬁn Modem Klrlen- endnu
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trobfe Stormen og Jlden i, maaffe mange, tuﬂnde Aar.
I forrige Tider [kal der bære holdt Skole obenpaa, og Lie
terne, Locaterne eller Horerne nemlig, have boet iben unberfie
Etage. Hvorledes bette er at forftaae, begribe bi itfe, da
der faabel i ben ene, font i ben anben Etage ikfun bar eet
Veerelfe i den fonbre Ænbe, men alt Øbrige gif unber Eet.
Afdelingen af Klasferne er forft inbrettet i nyere Tiber
forfl beb et Slags êbræbbebæg, ﬁden ved Mute. For nære

bærenbe Tid holdes Skolen i den neberﬂe Etage, fom des
aarfag er afdeelt i 4 Veere'lfer. Man maae tilflaae, at
Bygherren eller Bygmeﬁeren med ﬁort Overlaeg har taget
Øtebet, hvorpaa Bygningen fkulde opføreâ, i êöetragtning;
chi ei blot ere Murene overordentligt tykfe for en, i- Grun
den ikkun lille, Bygning, men endog Loftet paa kryds og
paa tvaers naeﬁen nbegribeligen ﬁoerkt fortømret beb. fbære
Bjelfer. Dette udfordredes ogfaa, naar ben [kulde ﬁaae

ﬁg imob fleerl? Blaeﬁ, il'eer Storme fra Veﬁen- chi i faq_
danc Veir er det naeﬁen en/Umulighed at gaae imellem

Kirken og Sfolen- da al den Bloeﬁl fom ﬁnder imod Kir
ken og iaarnene, tommer med tidobbelt Kraft tilbage for;
neben. Endog paa ben norblige Side af Kir-ken er:

panltellgt nok at arbeide-ﬁg igjennem i fleerf norbbelien Bind,
Ac Skolen for har bærer laengere, hvilket nællen- alle

êfribenter, (om omtale Roeskilde, forﬁffre, er boili erfand.
. fynlige, og der borer. inn ikfe noget (fort Kienderoietil at
fee,VH at ben er floor i. ben Form- den endnu har. Å Men
man har her igjen forberlet ben materielle med den intelleç
`melle, ba ber bar en Tid- brot-..der bar langt ober 159
__àbifeipleualtfaa bar _Sfolem d. e. Difciplenes Anteil-„langt

»ﬁe-exe end. da det [an: ned_ til 80, fem. if (brunben._.bog;enbi '
en var - mang' let Wee.-

I I

-

e;
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5.
Pralaternes Residentfer.

-

-

- -

---

Paa, eller rettere rundtomkring, Kirkegaarden laae ei
älene Prelaternes, men ogsaa en Deel af Domherrernes
Bolliger eller saakaldte Resident fer. Dise ere nu alle
forsoundne vg de Bygninger, fom staae paaderes Sted,

ere fra nyere Tider. Detanen,Provsten og Cantoren habde
deres Residenter nordlig for Kirken. Alf disse er Provste
gaarden den eneste, som har holdt fig i Tiden, skjondt um
der mange Omskiftninger og Forandringer. Ikke blot fort
end, men endogefter, Reformationen maatte baade Priela
terne og Kannikerne vedligeholde deres Residentfer, enten

de faa residerede iRoeskilde eller ikke. At dette ei alletder
skete, ifer af de Statsmaend, som node Indtagterne af de

forste Praebender uden, mange Gange, at have seet deres
Residents, gav Capitlet Anledning til at indiskjaerpe dem
denne Forpligtelfe. Denne Ordre, givet af Capitlet felv og

confirmeret afKongen, udgjor den anden Part afdet, oven
for anforte, Reglement for Prabendisterne at holde Disci
ple iSkole, fra Aaret 1569. Deri opregnes en Deel af

de Residenter, som paa samme Tid endnu vare til, nennt
lig – vibruge Originalens Orthographie – "Degen:

Garden, Provistie - Garden, Cantor - Garden,

vor Frne Capels Gardt, Kong. Maj. Capels
Gardt, Duebrsdr Gardt, -Militnim (de 10000

Ridderes) Gardt, Karlby Praebende Gardt.“ Disse
Gaarde eller Residenter beholdt paa Livstid de Mend,

som vare benaadigede medPraebenden. De refiderende, d.e.
i Roeskilde boende, Prælater og Kirkevaerger bleve tillige
forpligtede til hvert Aar, St. AEgidi Dag, at gaae on
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Kring og efterfee alle-Reﬁdentfer og`gibe Ordre til hvav
Eieren jnden Aarog Dag [kl-[de lade bygge eller forbedre.
Iblandt ﬂlrcelaterne, fom- have udﬂaedt og underﬂ'revet
dette Docu-nem- var nok neppe nogen reﬁbenenbe, unbta:
gen, maaftee, Canter-en. De bare Casper. Paflik til

Binbíumb, 93egl)en, Hans Skouffgardc til Gun
(tot-p,

sJåmnf-t,

Niels Kaas til Tor-upgaard,

Errhe-Deghen og. Oluf foefen, Cantor.

Af

disfe Maend er- Niels Kaas meefi bekjendt i J'pil'iorien,l tbí
bet var den (amme, fom ﬁben, ander Chriﬁian IV38V Min
breaarigbeb, var een af. de ﬁre Rigsraader- fom foreﬁod

megjaringen.

_

_

» mbabléfe Gaarde have, lagt, funne bi ei. mere gjøre '

Rede far, nnbtagen de tre Praelaters.

_

-

5 a.
J

'_

Provfterefidentfen..
lIll-enlieeefi'oentfen laae netop ber, hvor Probﬁegaarden
endnu er, nemlig nordlig for Kirken, i lige Linie med Sa
criﬁiet. Dm har undergaaer mange Forandringer i de fe:

nere Tidery idet den "na-rt bøtte Kjrken til-og var Bolig
for Sogneprckﬁen bed Domkirken- fnarc blev Sogneprceﬁens
Ele-:domx indtil den nu endelig igjen er kommen tilbage til
ﬁn Model-7. Kirk-en. Imidlertid har.. benei tabe ved ar blive
- Privatmands. Eiendomr_ da disfe ei alene' forbedrede Bygz
ningen ,~n1en ogfaa efterhaanden tilforhandlede dem en Dee(
Iorder'tm- ligge
Gaardene
-For- fom
henimod
V100tilAar
ﬁden boede paa den nordre
.Side af Provﬁeﬁraedet en Farver Lindberg- fom eiede me
ﬁen alle Sorber, der laaeomkring hans Boljg. Ru er der
hverken af dennes .Haus eller andre Hufe, fom ligeledes
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[love der endnu bengang, et Spor mere tilbage. Voengern'
-ere gaaede igjennem flere .He-endet*- indtil de nu here til
Provﬁegaard'en. Paa de to ﬁdﬁe Suede-Mengen St. Hans's
-og St. Armee eller çDe'onflenoenge, ﬁk Biﬂop- dengang Dom
'pl-wil, Birch , efter kongl. allernaadigﬁ Refolution- Skjode
-1804. Regentspladfen bøtte allerede for til Provﬁiet. Ham
-gerne ere af betydeligt Dmfang, for private .Sauger at ﬁge,
og Jorderne ligge alle i Ncerheden af Gaarden. Til Vien
gerne hot-e endnu St. Hans's Stroedex St. Hans's Kirke

-gaard og et lille Menge fydlig for St. Ip'ané Kirkegaard med
*Sb Hans's Bronde. Foruden Birch har ogfaa berg, begge
[om Sogneproeﬁer ved Domkicken og begge ﬁden Bifper

ttlenl'äertieneﬂe, betydeligen at have forbedret Bygningeme
og Haugerne.

“

Å

51..

_

Decanens Refidents.
sBeftllg for Provﬁens Reﬁdents laae Decanens- lige

'nordligt midt for Küken.

,

Dec'anens anfeelige sIll'eebenbe blev efter Reforma
~ -tionen- llgefom de andre , bortforlcenet til Embedsmoend til
* ligemed den dertilhsrenbe Reﬁdents- enten de faa reﬁderede
i der eller ikke. Den Sidﬁex (om var i Beﬁddelfe af (amme,
var ben, i Hjﬁorlen faa befienbte, werde Isrgen Seefelde
hvis koﬁbare Bibliothek Corﬁß ulfeldt udbad ﬁg af den

*fvenfke Slange, Carl X., og (om han , ﬂjondt det var en
ﬁor Skat for Foedrenelandets Hlﬁorie, af pex-(enligt Had
til Eleren- paa en nedrig Maade adfpredte eller tilíneet:

gjorde. Denne Mandl Seefelder var under Chriﬁian IV.
Loensmand -over Roeslilde Lcen og Landsdommer overSjel

t'lnnbâ Stift. .Han og Biﬂ'op Brochmann ﬁl 1639 Kon.
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gen til atmnlægge et Gymnaﬁum l Roeskilde og Nige
kancsleren til at beve'lge Indteegterne af den , da netop lex
- dig oærenbe,.10000 Ridders SIltcebenbe til at opfore-en ny
Bygning for Gibtnnaﬁafterne,

[om erholdt munnet Nee

gents. Den gamle Bygning (Decanens Reﬁdents) men:
kede Seefeldt ei blot til den nye Indretning- fom ban med
Boet feemjkyndtex men gav endog Steen og Sommer til

famme, foruden 3 Leeﬁee Korn. Dertil blev endnu lagt.
Indkomﬁerne af St. Dlufå æiearie, fom ffulbe voere fam
me tillagt for beﬂanbígt fot at -vedligeholde ben, og Augu
ﬁinus Sandtz Chriﬁian IV.'8 fotbenoærenoe ågelbtpræft, da

\

Domherl-e ved Kirken- ikjcenkede den nye Stifcelfe 1000 Rd.
Vi have omtalt denne Mund ved Domkirkens åbeffrioelfe,
under Begravelferne i Sacriﬂiet. Provﬁ og Sognepreeﬁ
bed Domkjrkem Enewold Randulph- hvis Liigffeen [igeledes
endnu ligger i Domkirkens midterﬁe Gang , paatog ﬁg fri
viﬂigen Opfynet over hele Slfâcerfet, fom til den Ende fnart

blev .fuldendt. :.Paa Regentfen flogerede» 16 Difciple under
Conrectorens Opfynx og der- Elen anfat baade çDrofeâfoeet
og Lectorer i Theologie , Philofophie og Mathematik, Men
denne Herlighed faldc ligefaa haﬁigen igjen, fom den forf
gen var fat i Merk. Qlllerebe *1646 gif Detl credie Profes
forat, fom ooerflooigt, (no, og blev ooerbraget (Eonrectoren
bed Stiftsfkolen- hvorved ban tillige erbolot Canonicatet

Ledee til 21m, dog noen felo at maatte anfees for Dom
herre.
.Da Gymnaﬁec var fvundet hen af Sæt-ing, modﬁod
megentfen, font var opført til Brug for Qibmnaﬁet, endnu
i et beelt Anrhundrede ﬁn Undergang.
Men 1'754 [od
Stiftsovrigheden fælge baade Bygningen og sJålnbfen, fom
Sognepeoeﬁen vedFrne Stille, leilgaarb, kjobte. Den-1e

folgte' den .igjen to Ant Derefter til Reccor Chriﬁen_ Schna
Å
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I

bel, og dennes Sbﬁer og blrving, llrfnla, 1761'igjen til en
Commerceraad J'polft,l font brovtebe meb at ville gjøre Fa
drikanlceg famnreﬁeds og berfor ogfaa Aal-et derefter ﬁl den
(babe bragt til çIllabfen, fom bi ovenfor bave anført under
Regentsﬁraede. Siden er s13labfen veb Salg og Sijøb gaaet

igjennem flere Handel» indtil den nu er forenet meb Prob
ﬁegaarden og afgiver en berlig Hauge.
`

5 c.

Cantorens Refidents bar ben beﬁligﬁe af be tre
Preelaters og ligger i lige Linie imod Norden med Kirkens
Taarne. Den gamle Reﬁdents er formodentligt fnart efter
Reim-mationen forfalben, ba Gantorværbigbeben var, foln

meget inbbringenbe, bortfbjænfet til be førfie âtatâmænb,
fom iffe reﬁderede paa det-es Reﬁdents og folgeligen ei
beller brøbe ﬁg om at vebligebolbe ben. Del-for nævneâ i
_de fenere Tider blot Gantorbangen. Nu er der Meierl-'ror

nes Stiftelfe for fattige Embedsmoends Enter, fom vi ﬁden
ville faae omtalte.
Af de øvrige Reﬁdentfer for Domherrerne er der nu
ingen mere tilbage, enbftjønbt i Capitlets Beﬂutning om
at SDræbenbernev Sj'nbebavere ftnlbe bolbe et vift AntalBsm
i Skole og bolbe deres Reﬁdentfer veblige, enbnn obre'gnes
foruden be for anførte, Quebrøbregaarb, fom anføreá'
iblanbt be anbre Kannikeboliger; bette afgiver atter et Bebiis
vaa, at bette var et Kannikedom og ingen Fattigﬁiftelfe. For
nden denne anføreâ i bette Document endnu 6 andre bed
Navn.
Hbor disfe Reﬁdentfer laae, vibe vi iife mere meb
Qäejiemtbeb; men faameget er vifi, at be laae deels paa
Siirtegaarben, deels i de `nitten nærliggenbe (Saber, fom
`ëlåonbetinget,l Funtens Broe bg Skolegaden. Man pleier
K

e
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gjerne at ginre ﬁg et ﬁort Beat-eb om en ängning, fom

fører Ravnet af Reﬁdentsf men tager der? meget feit.
Djsfe Bygninger bare fox det meﬁe ﬁmple .Hufe .eller Gaarde
og havde ikkun bet forud for andre , at be bare forfynede
med dybe. grunbmnrebe Rjelbere, hvoraf der berfor i Roese
kilde fra forrige Tider afI-enbnn ﬁndes en ftor Moengde.
Denne Skil have udentvivl Sydboerne- fom bare de forﬁe
Geiﬁlige her iEanbet, inbført, ibet be ikke vidﬁe eller tænfte

paa, at Climatet i Danmark var noget koldere end det i
Sranferige.
_ ,
For at give vote Laefere et Begreb om en -faadan Nee
ﬁdents- funne vi endnu vife dem een, og den eneﬂe, fom

endnu er til ifâtoeôf'ilbe. Dette er Reﬁdentfen for den Vi
tariuâ, föm la-ﬁ'e Vigilier og Sjelemesfer i bet Rapel, Ka
thrina den wlbre, ben ved Domkirken anførte Kathrine

Doth- ﬁjftede og faq rigt ubíinrebe, nu Chriﬁian IV.'6 Kae
pel. Reﬁdentfen er af, hvad de Gamle talbte, Grundmuuc
og denne Grundmuur er, fom man endnu kan fee, overore
bentlig fufﬁfant, chi be raae lSíamneíieen, fom tjene til Granly
lag for bet øvrige êpinfelbærl, ligge tildeels en halv- tik
deels endog noeﬁen en heel Alen ud paa Fortouget. Det

var Hufet iblâgaben, fnblig for Snren Olfens Factigﬁiftelfe.

`.
j '

'

6.

I

Rectoc Refidentfen.

“ I ælbre Tider' havde Nectoren eller Skolemeﬁeren thi der gabeâ, foruden Munkene- fom bog for det meite ik
fun opbroge og oplaerte faadanne unge smenneffer, fom bare
befiemte til at aﬂøfe bem, ingen andre Ungdoms ﬂåaererel
enb djsfe Laerere ved videnfkabelige Snﬂituter, og Skolemes

[lex-:var bengang en meberétitelflitjønbt ben ei- kunde bare
f
x
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W [mod en Kanniks -- Skolemeﬁeren eller Neem-en alt:
-faa havde ingen Bopeel eller Reﬁdents for ﬁg feld» men
?opholdt ﬁgf hvor hans Difciple bare, førfl i Helligaandse
7 *hufet- ﬁden i en Bygning paa Kirkegaarden. Da efter Re
formationen Proebenderne ved Domkirken bleve anviﬁe ,ene

Zelte Embedsmoend fom Embedslsn eller fom et Slags Pree
lmie for Sommelier, faldc der Afhmbum en lille Pmbende
'eller *Vicariat i Rectorens Lod'. Jo længere man komlhen
' i Tidem deﬁo mere'ínbfaae man, hvorxvigtig den Poﬁ var
for Staten- fom Rectoren beklce'dte, idet der i disfe Inﬁl
ruter fkulde loegges Grundvolden 4til Danneli'en for Statens
, tilkommende Embedsmoend. 4Slegfjeríngen indfaae Vuegten af
denne 93bit, imedens private Hecker' og Fruer holdt bem!
Borns Loerer endnu for et Slags Troeldyr- fom fattes i

Sfal med Kokkepigen og Kudjken. Derfor bare Kongerne
ogfaa beteenkte paa, bebre end for at aflægge Bæverne bed
- 'Skolerne og del-for gab Chrlﬁian IV. 1616 Rectorerne bed
male af de flørﬂe Skoler en Medhjelpek i Conrectorerne.

Deres fmalle (løn bleb nu forbedret bed ﬁsrre Sllroebenber,
. 'ved Prceﬁe- og Kongetiender- fom dog i Begyndelfen kun

x bare tillagte Manden paa Livstid eller Tj'eneﬁecidf og paa
andre -Maader- og hvor det [od ﬁg gjøre, bleb der _ogfaa
anyiiﬁ dem egne Embedsbolige*: Saaledes blev Com-em

ren i Roeskilde anvilﬁ Regentfen til Voepoel- imod at han
havde Opfyn medde der logerende Difcipler.

Hol-eme

havde deres Vcerelfer paa Skolen.
Olntrent paa femme Tid eller muligen nogen Tid efter
erbblbt ogfaa Rectoren en Embed'sbolfg i en temmelig ﬁor
*Guard med en lille Hauge til. Det er at formbbe, at det
*hat bærer en af de Reﬁdentfely fom vi have anført før ved

"-Capitlets Reglement dm at holde Born i Skole og Ref
` Gentfexne 'vedljge. Bygningen ligget nordveﬁ for Kirkel'
,_
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pad Werner“ af Skdlegaden og Fiolﬁraede.-- Sa'a meget
vide vi med Bished- at der 1571 blev tillagt Rectoren en
Prcebende- fom“ havde det befynderljge Navn: Præbendi

sex Sacerdotum, d. e. de 6 Praeﬁers Praebende.

Den

var ﬁiftet 1289 af 'Erkehifkop Jens Grand og havde- for:
uden god Skov- åö'íâønber, fom ydede 9x Laeﬁee 3x Pd.

Korn. Dog míflebe- Reccoren' denne fede slåreebenbe, idet
den bleb deelt imellem de 6 Professores Artium, i. e. phi
losophiæ, ved Kjobenhavns Academie- men erholdt iﬁedet
for'famme Præbenda Januæ, d. e, Dorens çIltoebenlbe, fem
?Eqnivalenn Vi ﬁnde life i vore fenere Krsniker eller kgl.
Fowr'dningem at denne Proebende er frataget Rector-Eme
bedet og maae altfaa bel antage, at den er bleven bed

Tjene'ffen2
'
Den fsrﬁe Rector- vi af Skjodebreve vide at habe
habt denne Bygning til ﬁn Reﬁdents- var, i Sidﬁningen
af det 17de Aarhundrede- en Slettet Schade- og herefter

et Par Schnabler- nemlig Vet-nt og Chriﬁen Schna
bel. Rector Berne Schnabel kjobte 1726 efter Mag. Rec
tor Iefper Schade en Eiendomshauge- fom imod Sonden
og ,Offen ftodte til Rectorens Image, hvormed den -- efter
Skjodebrevets Lydende - var incorporeret; det var *altfaa
den veﬁljge og nordlige Deel af den nuveerende Hauge.

Imidlercjd [od man Bygningen faaledes forfalbe, at Dome
kicken ei havde Rand til at lade den fætte iﬁand igjen;
Sciftsovrigheden traf herfor, ifølge et kongl, Refcript- 1755
den Foranftalming, at Rectoe-Reﬁdentfen blev opbudt og
folgt bed offentlig Auction og Rector Chriften Schna
'bel '-*kjobte den for 600 ímﬂt.> Den bleve altfaa hans Pri
-vat-Ejendom og bledﬁden fulgt 'fra den ene Eier til anden.

Kjobefunimen tilfalðt Kia-ken, hvorimod denne maatte nde
rede til Rectoren 40 æble. aarligen til *Hunsleje- Af Chri
I

I

ften Schnabels Setter: urfnla, kjobtejRector, 9,th olm
Gant-den og efter barn er den [kommen i-Fletes, Jbaenb'er,
indtil den nu er bleven ,Sognepeceﬁen .ved Vor. Fette og
St. Ist-gens Sogn- hån-W >Qiienbmn. Den bar en
berlig Qðeliggenbeb og ypperlige Udﬁgter.-Z af:
* Eftetat Slettet-erne nu i 70 Am* *felv havde maattet
[kaffe dem Bopoel- og man indfaae, bvilfe Vanfkeligheder
,og uleiljgheder-dette mebførte, fandt man det for billigt og
raadeligere at lave opføre paa Skolens Vegne enI bej'tanvig
Rectorbolig. Folgen af denne Beﬁntnlng lvar Opforelfeu

af den nnvaerenbe Síectvrgaarb, en to Etages ,Bygning og
nel en af de fmukkeﬁe i bele Qäben, med- en temmelig "tot
vg ovetordentligen "mul-'t beliggende VJ'pange. til. l Den nnvat:
rende mener, ven, for ﬁn Loerdom- alminbeligen befjenbte,
Profesfot åöled), havde fjøbt Gant-den efter Retter :Tau
ber, bviâ Eiendom den var. ngaa denne Guard havde

før vaeret een-af de mange Reﬁdentfer og een af .-de berg:
`lzfeligjie; tuen Luerne have flettet Navnet ud paa den Pree
benbe, bvortil den laae.
'
i
-

,

_ ' *7.

Vi have ved at brutale êäífvegaarven, bemaerlet, at
faneme langtfra íEEe bavbe det Dmfang', font' det Motel-ende
Palais„ men at det var desﬂete Kannikeboliger. .Hiﬁbrien
melder flere Gangey -at de Ildsvaader- font overgif Roese

kilde Bye, ífcer den (være Ildebrand 1443, øvelagteiblanbt
andre Bygninger alleKannike-Reﬁdentfer paa Kirkegaarden.
De tre Proelatboliger notdligt for Stirfen, og Latinfkolen
vejiligt for faneme, 'kjende vi. Mod Olten og Sydoﬁ- det
bvor nu den veﬁre-de'ebygnfng af Palaiet og Hufarernes

Ovelfesplads er, laae i fox-tige-Tider--Kannike-Reﬁdentfer.

Hvot ubetydelige Iviâje áboliger mage" bave-,btetet,;fgn man

(
i
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vide Deraf, at ner laae flere faabanne i nen ene Krog.
Alligevel maae man i`ben Tid bane bnlnt nem for flere,
tbi 1471 fl'jænfebe Kong Chriﬁian l. ﬁn Stantðler, Jens
Broedﬁrup- 'âattefnnoetellet Kongens berre; eller Heere
fl'ræne, til Qienbo'n'tﬁfor-oermeb at nnnine fit 'Hof d. e. ﬁn

Sam-dy' Man oil ine-ﬁnde vet urimeligt, naar `ni efter
disfe udtryk antage, at bette Kattefund. eller Kongens .Her

Wd't--hae'vme't en vQikâne, 'wi-"heir gaaet fra net fbbofit
ligeåëiiolrne af -Kirkegaarden u" til ijpeﬁreede og at nen

ven-?den-

kongen-tog, naar ban'git [Kit-ken)

min; mr,.-

m 1.-:: “

g. :a- 73::- .

-

x w 4
-. :5:

' *- Sydlig fotffätitfen, 'lige o'oet fot-åben? fbooefilige Ind
gang til famme, lade' âBiccn'íebnfet;v Jimi nnene ne ikke

beftanbige-êBitatietí -Der var .nemligen to Slags Vi
ea'rier, de beft'anbige, font for bet mefie banne dee-es egne _
Sieﬁoentfet, ogv ne iffe beftanoige,` fo'm maatte bielfoe

.nem net bibfte ne kunde. Denne Reﬁdents for SBitariet-ne
et ennnn til, men iten ganfte annen Skikkelfe end nen, -den

bar baot for. Den ligger nen ?Siden- af Duebwdre-Hofpie .
tal, og et nu den gamle anoeröväiingetå ålteﬁnentn`4 Vi
carierne vedbleve ennnu, ligefom Gapitlet, netv beﬁod «film
laterne og Stanniletnep' efter Referent-tionen, og banne en

Ferenc-'nm fom -kaldtes Prior. Seren-Olfenx nefjenn't
nen ﬁn Fattigﬁiftexfe i moeåtiloe,1oar, imedens han nar

fox-ﬁe Capellan nen sbnmfiefen, Vicariemes ílðlrior.Å Disks
Beﬁjlu'ng nar, eftetat nen fatbolftrñtituá nm' aﬂEaffet, at
fbnge og laefe sJðf'altn'et, iftebetfot Mesfer og Vigiliee. Og

fande'd'erdstiße Känniker- Canonici seculares , banne m

fame Bolig paa stiengaaeoen, dog vide "et tree, hvor
den bar lagt.
.-. .. z..
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- . -Efter disfe' offentlige beregninger kunde not' enar'eben.,4

ﬂisndt 119,1on diﬁnok een af be meeft gabnlige ©tiftelfer,
ﬁnde ber .inn-ene Mads, den for nogle Aal* fiben opeettebe
banfte-êðorgerftoleemif

:3.::-

i.

.

2.

Der bar-'alleeebe found-den Tid et æggêbbrgerﬂblegej

Bye-n fen-den private Intim-tere' men. .man ';fanbe dem-»W
ei med Urettex-ligefomi anbrebijøbfieeberg-ei mere WWW
til Tidens blanb, efter be Fremfkridt til en bøiere Cultur

felb Folledannelfen -i _de ﬁdﬁe åbeeenbierbabbe Ifagjbrrg> Da
Skolen.ikke eiebe _Capie-.lere »Å faa bar: bet for _êﬁole e Infpeer

tionen og ,Bye-1s '-Indraanere innen lex. Opa-wer. ,ei alene .ac
ﬁnbe : en;- mere. baefenbefíieiligbeb *til- en-Sfole- .-.fom ﬂuid;
udbides og erbolbe ganike anbre Senbretninger, `men og at
giore llbbeie' til bet førfie illnleeg;V tbi Skolen _eiede fom

fagt.faagobt fom ingen Fortune. Dog- ifiber * for Sagen
o'g Dmforg, oberb'anbt: disfe êBanfteligbeber, og Skole'ns

qupecteurer kjobte til famme Brun en betbbelig _Gaard _eff
teten afbøb .Borgemeﬁer Friis.

Gnarden _er en Etage bøi

t med Kielder under hele Forhnfet og-*Quiﬁkamre forooen.
Baghnfet_ er-meﬁen ligefaa rummeligt. I Forhufet, hvis
Truppe tigger lige i -Midten ..paa Bygningem bar, paa ben
ene Side, den førftefbeererhfom ifølge de', Fongelige Anord

ninger tillige-'er` orbineret `iiateebet, bg paa ben anben Side

den anden bærer, frie Bopcel.

l:

_

Drengefkolen er inbbeelt i 3 Glaáfer; for Difciplene i
ben for-[ie Clasfe betales 1 81bit., i ben anben 2, og i ben
trebie eller Realclasfen 4 Rdlr. quartaliter. Skoledoereb

ferne ere i Baghnfet.

Af de 200 Ørenge, "W Sfolen nu

omtrent bar, babe-100 fti Slolegang; disfe komme illei
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Realﬁ'olem men fkrives ud af a'nden Clasﬂ. I* Baghmet
beer den tredie Lcerer'ved Skolen.

Hermed er ogfaa ec

PigeeJnﬁjtuc formen-mb hvilket der er anfat m 'egen LW
Rerik-de, tilV at undervife *Pigebornene i qujndelige Jpaanba
arbeibcr-mm

, -

,

-

7-.: ~_--.1 *

-z

.k- 1- Fort-den denne offentlige Undervüsnings- og Dunkel-e

fes“-Anﬁalt for Borgerbom 'gives der i- Roeskilde- endnu en
Meengde* private unberoiiåningå: Synﬂituter,l meeﬁ .af-Enkec„
font :neue- beﬁemte til Pigeborn og- [mau-*Pogez :wmhos
dem [kuﬂe nyde den::for|e eller Elementeer-UnverWning.
Skjondc :flere af djsfe..fortjene mereeellewmindxe. Roesefor
deres gode Undervüsniug og den omhyggeligt' bpbuagelfe,

de foge 'at-give Bot-neue: faa 'ﬁnde vi *det-:dos: eij forﬂodent
her at opregne dem , ba de ere ganlke afhængige' äf Om

ﬁcendighederne og aldel'es temporceeex
-**"

. Ti'.
,.-' *

. '. x
., ..

W

, '_JJ
:fz-9911:'

:Q
j-i,

.

: i..." ;:th j

-få 7'(- Meiercrones -Stifte((e;'Vi komme nu til de, af Privatmoend ﬁiftedeForfskgelfese
Auftauen ' alle * for Enker; Vi: begødhexnieü.: Meiercrones
Seifte'fe." Ehrif'cin e , . .Herman .Seht-obers- :De-me', gift

ﬁnd-Geheimdraad Mein-Wae- hause allmde ß-Begyndelfen
af'det förrige-Aavhuudrede'Mthﬁg den “Panel-:be af

det Sonia: befjénbte, .Haus EiEaunrímugcuwby ladet det
indtect'extil Beboelfe for-to fattige Enket, og til disfes Un
.derholdning-.beﬂemten Capital af 1000 RUND. :Ex: Men
hun maatte, ﬁre-1d*: bui: funde--fuwende' ﬁt *begyndte-Veekk
am(- med *ﬁn* Gewa( til ud'emdetx blev gammel og ikrobe
(ig oabøbe, forend hun -faae ﬁn Henﬁgt ovnaaet.

'-f- ,Heut-es Soﬁecdatter'- -Maria Chriftfne Meier
ext-Dame af Borgemeﬁex .Meier- *Com Icom-i ugift/êtanb,
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fnlbførte ﬁn Moﬁers Plan. Til den *Ende ftjænlebe, til:
ftjøbebe et. hun ommeldte Hauge til :de Fertige* og ibæne
bebe b. 11te Juni 1738 til dabeerendeBbrgemeﬁer, Dom
prbbﬁ og Raadmaend be 1000 Ndlr. og fororbneber bervaa,
bvorlebeö ber for Fremtiden [kulde forholdes medStiftel
fens Eöefib'relfe, faavel meb J'genfbn til Enkernes Underﬁot
telfe, fom til Sørvaltningennf Reﬁen af Pengene og Op*
fynet med Bygningens SIlebligebolbelfe. Ifolge bette bleve

4) Sognepraeﬁernebed Roeskilde Domkirle anmodede om
at bille;paatage ﬁg Infpectionen og

at bevilbe vaafee, at .anet bleb forfvarligen vebligef
bolbt og Capitalen faaledes nbfat, at famme albrig Y

kunde . forgaae, men blive. en evig Hovedfum for

x

3)

6tifte'lfen.`A
.a -~
i- -7 Da Hufer fra dees førfie Stiftelfe af-.barxblebet am_
feet fom et Fattighuus og berfor forftaanet foråinb:

anartering er.: faa baabebe bun, at faavel Byens
s.l)iagiflrat,,;_fom ben bøie Gtiftøøvrigbeb vilbe ogfaa
for Fremtiden baanbbæve dens Frihed for borgerlige

Byrder.

.4)

f

I dette Huus [knldeto [kikkelige' fattige Enkel* nyde
fri Bolig og afbenytte Haugeu til deres- .Hunshold

ningog Nette. äefættelfen, naar en af:Enke-*ne af:
gif,^-forbebolbt hun fig'felv, men efter ﬁn Dod over:
brog bun Forﬂaget omPladfens êöefættelfe-til In
fveetionen, men Directionen.maatte decidere. Seifen,

fom ;attranebe at fommefi ênftelfen, finlbfe i bet
ringefte være over-:3,6 Aar.

Til de-Fattige'ikulde næftfølgenbe blar, naar Sten:
terne vare inbfomne, udbetales hber Loberdag til en:

boer af bem LMk.; de øvrige 15 Rdlr. IME. fkulde
anbendes .til anets Åätebligebolbelfe, og bvab ber ilte

xx
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289
git med hertil, bleve Beﬁyrerne anmodede om, for
Guds ?Eyes og de Fattiges Skyld- at ubfætte faule*
desy at Capitalen aut-ligen kunde fotoges.
6) I _denne Artikel gjør Donatricen Forﬂag- hvotledes
Capitalen- og bet, (om af dens Rente aarligen oplæg:
geâ, efter hendes Formeningl ﬁkkteﬁ kunde udfcettes
nemlig enten paa Rente inwd Pant eller bed at Ejøbe
gode Kjobﬁedsjorder for (amme.
'
Domprovﬁen og Magiﬁraten blev det paalagt_ aat-li:
gen at aflægge Regnfkabtil Sjellands Stiftsovrighed)
(om hun anmodede om, at bille, (om Fattigdirectew
rer for Sjellands Fattigvoefen- -ogfaa paatage ﬁg Die
rectionen for denne Stiftelfe- eftenfee Regnfkabet- de

ciderex mont-obere ze.

'-

~-'-í

8) Denne Artikel handler om de 3 eenslydende Gjenpare
ter, ber, ligefom ved andre Stiftelfer- [kulde henloeg
ges , den ene i Bifpens-Archivy den ,anden bios-:Prov

(ten og
Magiﬁraten
dens
Beet-ge.

og l den tredie
blive'i
Stifter-in
_
'
.. _'.l t

9)

I denne Artikel erkloerer Stifter-indem at, hvis Capie
talerne eller Indkomﬁerne fkulde misbruges: (aa for:
beholder hun ﬁg og Arvingerne den met, ei alene at
fordre Vedkommende til Anfvar'x *men- endog at tilba:
gekalde hele denne Fundation.
Fundationen er overhovedet feerdeles ﬁreeng for vedkotn- *
mende Qðeflnrelfe, (aa man næften fkulde troe, hun ikke
havde holdt dem eller deres Efterfolgere for redelige Moend.
Hvad Stifterinden i 6te Artikel overlod til Infpectio
nens eget Godtbeﬁndende- enten at (cette Penge paa Rente
eller at tjøbe Iorder for (amme, maatte være (aa meget
des behageligere for (amme, da. bun, idet hun forbod at

(19)

29()
"cette de Fattiges Penge ud under 5 qultiui'gexerklael-ede,
mr

at, naar der blev fjøbt Sivrber, alt hbad der indkoat ober
5 pC. [kulde deles faaledes- at Infpecteurerne ﬁl? det halbe
Oberﬂud; det andet halbe ﬂulde ﬂaaes til Capitalen. Dette
bar-jo en Opmuntring for disfe til at anbende en Dee( af
de overfløvige Penge til famme Maaß 'hborbed baade de og
Inﬁitutet ﬁbdeﬁg- De_ ﬁk heller ikke og faae ei endnu den

ringeﬁe anden Søn for det-es anbendte Tidsfpjlde og FW.
Imidlertid ibm Stjftelfen bed denne Indretning efter: haanden til at 'eie 53% Tender Land Kjobﬁeds-Iorder. Stif
telfens oprindelige Capital paa 1000 Rdlr d. G., var til
*1805:ﬁeget til 6000 vog et betbbeligt aarligt Dverffub, nag
tet Lemmerne allerede ﬁden 1756 bavbe nydt 3 Mk. ugent
ligen iﬁedetfol* de oprindelige 2 Mk. Man androg da paa
at Stiftelfenx ifølge Stifterindens Qðefiemmelfe, maatte nd
bides; men et Eongeligt Refcript af 22de November famme

Aal* befiemte, at der af dette Oberﬁud* fkulde 130 Rdlr.
anbendes til slienfioner for 5`traengenbe Enkel* 'udenfor Stif
telfen, bver 26 Rigsdaler aarligen, og at den ?Eldﬁe altid
[kulde tilttcede den vacante slllavei. uagtet Stiftelfen nu
udredte Sllenjionerne til de 5 ëpfvectantinoer, bvortil der
enorm er kommen en 6te, og uagtet de temmelig koﬁbare
“Reparationer- fom foretogeâ med Bygningen i Aal-ene 1814
og'1815, er Capitalen dog boxen til en Masfe af- 2676 Rd.
S. og i., 5400 Rdlr. Sold og 212 Stolt'. r. S.- altfaa
benimoo 9000 Rdlr. Den aarlige Afgift af Iorden- fom
naturligbüs er afveplenbe, er for noerbaerende Hieblik.77 Tb.
6 Sfjepber Byg og 82 Rdlr. 47 ß. i Penge. Denne .For
øgelfe bar Stiftelfen Infpectionens Indﬁgter i en rigtig
Anbendelfe af dens Midler og en fornuftig ;ZJtonomie at

talte for. Man er nu vaanb betænft p'aa at udbide Stif

.-l'âí
l-h-"uJJ
.**!*
-'X
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telfen og bet beroer blot paa, om og hvorvidc de desaavfag
indgivne For-ﬂag paa hoiere Steder ville ﬁnde Bifald.
10.

IH'

Raadmand Langes Stiftelfe.

IHK_

Aaret 1718 [od Raadmand Hans Rasmusf en
Lange opbygge et lille Huus paa J'pjornet af Skolegaden

og Fiolﬁroede til 2 fattige Enker.

*

.Hufec er (finn 5 Fag

bredt foran, altfaa har boer Enke- da det/midterﬁe Fog er'
Indgangen- kun en Stue, paa to Fag med et Kammer 2c,
til Gaarden.
Fee-ft mange Aar herefter, 1746, fulbførte han ﬁt laenge
tilforn fattede Sorfæt, idee l)an', ellers en hovedrig Mand
bed et formelígt Donacionsbrev *fkjenkede omtalte Huus med

* Tübehor tilBolig for to fattige Enkel* og lagte dertil endnu

en Capital af 1000 flette Qaler, af hvis Rente enhver af
Enkerne [kulde aarligen node 25 flette Daler. Men for at
de Fattige- fom fkulde nyde denne aarlige Qiao'e, kunde
vaere des ﬁkkrere paa den:_afhoend.igede »og gao han til Stife'
telfen, iftedet for åbenge, to Cföæbeocenger, beliggende paa:
den oﬁligeSide af Olsgadem og heelt omk'ring med Steenz,
gjcerde inbelufte, nemlig Mag. Steen Linds SBaenge og Apo?
thekerhangen. Skjondt nu disfe Veenger, kunde indbringe
were end 5() flette Daler; faa frail'reo han ﬁg dog for ﬁgc
fin Kone og ﬁne Arvingek al den Rettjghed- han hidtil* havde.
:vaeret i Beﬁddelfe af, og fknlde *beneevnte Hans og Fordere,
alene komme de Fattige tilgode, Adfomﬁbrevene til fpnfet
og Vcengerne bleve leveeede l wtagíﬁratenâgêläærge-f (any
blev anmodec om at ville paatage ﬁg Over-Infpectjduekk'

over bette äegat, ligefom Beﬁyreeen blev forpligtet til,r hverc;
-- “ n-

(19*)

-

'x
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Aar i Februarmaaned at fremlagge fine Indtaegts: og Ud
givtsboger for famme Magistrat. Hvorledes det fiden har
forholdt fig med. denne privatisfime Stiftele, befyret afFar
miliens aeldste Medlem, til Bedfe for Familiens Slaegt
ninge eller hvem famme ellers vil forunde de ledige Plad
fer, det er en Familie Hemmelighed. Hvormeget de Vaen:

ger, afhvis Indtaegter Pensionerne skulde udredes og Hut
fet vedligeholdes, aarligen have indbragt i de forste 60Aar,
derom ere vi ligeledes uvidende. Men 1806 kom en Gart

ner til Roeskilde og kjobte Vaenget, hvori Roes Kilde lig
ger, det dengang faakaldte Kjobmandsvaenge, fom han om:

fabte til Frugt ogKjokkenhauge. Nogle Aar derefter leide
famme Mand, Gartner Elley, dise Vaenger for 45 Ton
der Byg aarligen efter Capitelstarten og fenere fik han
Arvefeste paa dise Vaenger imod en aarlig Afgift af

30 Tdr. Byg. Indtil denne Tid, altjaa i et Tidsrum
af omtrent 80 Aar, havde baade Huet og Vaengerne vae
ret frie for Indquartering og Skatter, fom det lader, af
bare Gunst og Gave, en Byrde, fom altfaa maatte fordert
les paa de andre Borgere. For denne Frihed finde vi in
gen Hjemmel; thi vel figer Raadmanden i fit Fundations
brev: "og som deslige, tilgudelig Brug legerede, Hufe og
Jorder til Dato haver vaeret befriet for Skat og Indquart
tering: faa haaber og beder jeg, at det samme vederfares
dette Legati Hufe og Jorder”; men vi have ikke feet de 8

eligerede Mends Bevilgele af denne Frihed paa Commu
nens Vegne, og ligefaalidt er Fundationen nogenfinde ble

ven af Kongen approberet eller confirmeret, og er altsaa
Stiftelsen endnu i dette Bieblik en ganske privat Familie:
Fattigstiftelfe. Vaerelferne ere leiede bort og af de to Per

foner, som baade traekke Leien og have Pensionen, er ingen
i Roeskilde, men de opholde fig i Holbek og Frederiksborg.
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Efterat Gartner Elley havde erholdt Arvefceﬁe.. paa
disfe SBøenget, bleve de anfeete "om P1-ivat-Eiendon1 , og,
da de vare omífabte til Jbauger, ifølge den noe» Matrikul
for Roeskilde for et Par Aal* ﬁben, anfatte i Skat font
.livaugejorbI faa at Byen nu paa en bis Munde faaet Er
flatning for det mangeaarige Tal» den har lidt. Skjondt
Bye-lxmed Ipenfvn til at Manden ved ﬁn Flid har begyndt
paa at omdanne en Deel af den raae Eng til Jbaugejorb,
har været Raanfom imod ham , er Afgifcen til Commnnen
dog temmelig brei enbnu, nemlig hem'mod 60 Rdlr.
11.

.

Froken quks Sti-ftel-fe til Enkefaede.
Aaret 1759 indkom Landsdommeren-f Inﬁitsraad Krafß
med en allernnberbanígft Anfogning om at ben, af ham

kjobte og til et Enkefoede indretcede Guard iRoeskilde maatte
befries for alle borgerlige Tyngder og lcegges under Iom
frue-Kloﬁerets Jnrfsdiccion- imod at der een Gang for alle
betalteâ 80 Rdlr. til Roeskilde Byeschemnet-kasfe. Denne
Anfogning blev bevilget og Gaokden forterer nn under Klo
fteret, fom og bortgíver QnEefæbet, naar det er vacant.

UagtetScifteren jkke bilde have ﬁtNavn befjenot, faa kunde
det ved en faq velgjørenbe, fom almindeligen bekjendt Stif
telfe, ei vel nndgaaes. Dec -var en ärofen, eller, fom de
Dengang endnu kaldte dem fele, Somftne S. JD. anel,
fom under Daco d. 24de September 1761 derom oprettede
en formelig äunbatâ, der-dog ikke er offentligt befjenbtgjort.
Enkefaedet et beﬁemt for een Enke. Den aarlíge Penﬁon
var i Begyndelfen beﬁemt til 40-50 ållblr., men blev ned
fat til 30, va äonben, fom var beﬂemt til 1500 Siblt., ik
fun blev 1076. Fox* nærværenbe Tid boer ber, og har boet
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der laenge, en megetagtværdig Frue, som tidlig bled Enke
med mange Born, en Provitinde. Gaarden, eller egentlig
Huet, ligger paa Hjornet af Algaden og St. Pederstraede,

og synes godt vedligeholdt.
12.

Soren Olfens Stiftelfe for 6 Fattige.
Den aeldste Stiftele for Fattige, overordentlig rigt ud

styret og bygget paa en uforgaengelig, skulde man troet,
Grundvold, Soren Olfens Stiftele, staaer vel endnu,

men desværre paa Krykker. Stifteren, Guds Ords Med
tjener, fom han kalder fig felv, nemlig forte Capellan ved

Domkirken, lod 1592 opfore 6 Bolliger for fattige Huus
arme, 3 til Olsgaden og 3 til Rosengaardstraede, fom i

Fundaten kaldes lille St. Olufs Straede, hver Bolig til3
Fag Vaeggerum, og fjodede og afhaendede famme fra fig
og Arvinger til evindelig Eiendom for 6 fattige Menneker.

Noget Beynderligt derved var, at ogsaa gamle AEgtefolk
kunde erholde Plads i Stiftellen. Donationsbrevet bestemte
tillige, hvormeget ethvert Partie eller Lem fulde have til
Afbenyttelfe af Gaardsrummet og Haugen og hvorledes der
res Forhold og Opforel skulde vaere for at kunne faae Ad
gang til famme og fiden for ei at vies ud igjen. Opsynet
over Stiftelsen, Antagelsen og Afkedigelsen afLemmerne,
Indkraevningen af Landgilde og Rentepengene og Uddelin
gen af famme imellem Lemmerne, bleve Sognepraesten Hed)
Domkirken, Lesemesteren ved Cathedralskolen og forste Bort
gemester anmodede omat ville paatage dem, fom Forstandere,
og der blev dem tillige givet Forfkrifter, hvorefter de havde

at rette dem. Da der imidertid imelem det testerede Gods

bar en Deel, som var kjobt under den Betingelte, atdet

'

*. '
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inden 10 Aar kunde blive oplofkL d. e. indlofes igjen, og
dette ikete: faa udgav Stifteren 1600 en nye Fundats- fem,
paa djsfe Gaarde og Iorder nær, er eenslydende med den
forﬁe. .Hvecken den forﬁe eller den anden Fundats beﬂem:
mer en vis aarlig Sumtil de Fattiges unberbolbning, men
__Qllt, hvad der inbfem, flﬁnlbe deles imellem dem 4 Gange
om Aaret- ligemeget til hver Boligx dog [knlde 10 à 15 Rd.
aarligen lcegges tilﬁde til at bygge for, naar det behovedes.
Efter disfe Beﬁemmelfer opgiver Stifteren da de Jokd(
eiendomme, Gods og Landgjlde- ban til bette Maul havde
* kjobt for rede Penge- nemlig

A.
1)

En Bondegaard i Sierlev- Stevensherrew Store Hed
dinge Sogn- fkylder i Landgilde . . , . . . 2 Pd.
2) 2 chkyld Iorder paa Hagerups Mark, den ene . 1 DenandeniHoierup . . . . . . . . . . 1--4
3) 2GaardeiSkjorpinge..........4
4) 1GaacdiL-yderslev...........1-'
5) 1GaardiSmeerup....,..._.,..L-7
6) LodeGaacdiStroebye '.........1--Å

B.

Dertil kom efterﬁaaende Kjobﬁedsgods i 'Roeskildee

1)

En Gaacd i ëtøben, hans Foedrenegaard- imod,
Norden ved lille Hoibcondj'troedef ﬂylder til de
Fattige ...*....*......10Rdlr.
Nok en Boe derhos ffylder.

2)

.

. .

. .

.

.

5

*

2

-

Derhos end 2 Humlehaugerx den (Ene fanden ved
Hoff-rand med en Fiffepark i,
Den anden norden li-ge op til Hoibrond med et
Huns-frieIord

.

.

. .~.

.

.

.

.

.

3) En-G'aardiRingﬂedgaden medAbildhange og Tof

tejord »aa 6 Skjepper'Land

. . . . . .

6' --'í.'
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4) Norden for denne Gaard 4 Bolliger, af my opbyg
gede med Kaalhauger og en Toft Ploiejord à
5 Skjepper Land . . . . . . . . . . 12 Rdlr.
5) Sydligforfamme Gaard 3 Bolligermyligen opbyggede 10 –
Med en Toft Ploiejord à 5 Skp. . . . . 1 Pd.Korm.

-

6) 3 mye Renteboder i Hirsegaden . . . . . . 14 Rdlr.
7) 5 Renteboder norden ved Sortebrodreklosters Muur,

med en Abildhauge norden for famme . . . 73 –
8) Paa Torvegadens fondre Side 3 Gaarde og Bo
-

liger med en Hauge og Jorder . . . . . . 25 –
Dise Gaarde vare 1599 i Grunden afbraendte,

men ere af Stifteren opbygte paany.

-

C.

I Nykjobing iOdsherred en Gaard, kaldes Pile
gaarden, fkylder i aarlig Leie af Gaarden og
Jorden . . . . . . . . . . . . . 12gode Dl.

Efter flere Betemmeler i Henseende til dise Donau
tioners Bestyrelse hedder det endvidere: "Og eferdi Ingen
er pligtig til at tjene en Anden forgjaeves og disse. Fortan

dere dog kulle have Umage, dise Fattige deres Rettighed i
betimelig Tid at forfkaffe, da maae famme Forfandere nyde

dise tvende Plader i Roeskilde for deres Umage, fom ere
den Humlehauge med det Fiskevand fonden ved Hoibrsnd,

den Humlehauge norden ved Hoibrond og den Abildhauge
norden for del Fattiges Bolliger ved Sortebrsdres Klosters

Muur, med Saadan Vilkaar, at Forstanderne skulle felo
holde Gjaerderne vedlige, uden de Fattiges Besvaering og
Tynge.” Ei heller fulde de Fattige vaere forpligtede til at
give Forfanderne nogen Skjaenk eller Gave for deres Ind

gang, ei heller at gjore noget Arbeide for Forstanderne eller
andre forgjaeves.

-

J Henseende til Regnfkab blev der ikke paalagt For

fanderne nogen anden Forpligtele, end at de een Gang
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om Qlaret, i Bifpens "og Cantorens eller en anben from
Mand af Capitlets SRærværelfe, flnlbe aflægge famme, ”paa
bet be kunde have Vidnesbyrdx ei alene hos del-es egne gobe
âamvittigbeber, men ogfaa hos fromme, gnbfrngtige 9)?ænb,
om deres Flid og Trofkab imod disfe Factige."
Dette Stiftelfesbrev blev da i alle ﬁne Puncter- unde
tagen hvad Kongens og Kronens Rettigheder vedkom i dens
jorbegne Gaarder , conﬁrmeret af Kong Chriﬁian 1V., b. 9

Januar 1601.

V

En Stiftelfe- bygget paa faaban en (ërnnbvolb, f'fulbe
man troet og troe vi enbnu, maatte have vaeret ei alene
nforgængelig, men endog med Tiden l'nnnet avle flere, lige
faa rige, :Oelfkey naar Beﬁyrelfen af de 6 Faktiges Gods
var bleven baanbbævet, fom bet ﬁg burde, Men `berrerne
bilde det anderledes og Herrernes Billie [kete. llagtet næ:
flen alle Glaarbe, .Hufe og Boder iRoeskilde 1600 vare
opbnggebe af nyt og Gain-dene paa çèanbet, f. E. Pilegaar
ben, maatte vebligebolbeâ paa Fceﬁernes Qâeloflning, og
Iorderne ei kunde forvanf'feb', ba bet var Faeﬁernes egen
Fordeel at holde dem ved Magt- og uagtet alle biâfe be
Fattiges Eiendomme vare tvntant betalte :k faa anføgte bog
allerebe 1636 For-ﬁanderne om, at be maatte fælge og af:

bænbe fornævnte Fattiges Godsl dem til Bedﬁe og ﬁden
faette Pengene hos visfe Folk paa Rente. Denne Anleg
ning blev dem da ogfaa bevilget, med det Tilleeg: ”bog at
I tager godt llnberpant og âorfilfring, faa at be Fattige
aldeles funne være forfílfrebe og uben Skade bolbne, faar
fremr I ikke felv berfor ville ftaae o's til Rette ea” Pen- .
gene vare jo ogfaa mere baanbteerlige enb Hufe- Gaarde
og ﬁorber, og lettebe Forﬁanderne Arbeidet.
_Pan hvad Maade disle Eiendomme ere blevne oder?
fatte i Penge og under hvilfe Betingelfer disfe ﬁden ere
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gjort frugtbringende, derom have vi ingen historisk Efterret

ming. Da man imidlertid nu, efter Capitalernes Renter,
kunde beregne den vise aarlige Indtaegt: faa blev Pensio

nen for del Fattige derefter bestemt, og endnu 1758 nod ent
hver Bolig 6 Rdlr. quartaliter og desuden 3 Exspectanter
3 Rdlr. hvert Quartal, idet Hele 180 Rdlr., fom udgjore

Renterne afen Capital paa 3600 Rdlr. Man skulde for
mode, at man af Capitalens Renter havde lagt noget til:
fide, til Bygningens Vedligeholdelfe, men det maae da have

vaeret utilstrækkeligt; thi Hospitalet har allerede i mangfolt
dige Aar afgivet et ynkeligt Syn. Endelig ere ogsaa. Ca.
pitalerne forsoundne og der er intet at bygge for. For
naervaerende Tid nyde"

omtrent

10 Medlemmer fri Bopael,

men ikkun 4 af dem faae ugentligt 2 Mk. i Penge afStift
telens Brokker; Resten maae de andre Stifteler skyde til.
Saaledes erholde de Brod af Duebrsdre Hospitalet og alle
6 Stuer fri Ildebrand af det almindelige Fattigvaefen. Sic
Pauperum gloria transit.
13.

Roeskilde almindelige Fattigvæfen.
Flere velhavende Privatmaend have ved deres overfls
dige Midler fogt at lindreeden Fattiges, den uden egen

Brode Fattiges og de gamle og vage Mennekers trange
Kaar og afhjelpe deres, fom ofte, egentlige Livets Forno,
denheder. Dog vare dise Stifteler ikke, og kunde ikke

veredet, beregnede paa hele Borgermassen, men ikkun for
Enkelte af jamme, som traengte meet til Hjelp. Vi have
i Roeskilde flere Bevier paa faadant mennefkekjaerligt Sin
delagogville derfor blothistorisk opregne dem, da eien enefte,
undtagen den anforte, mere er tilbage i finoprindelige Form.
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A

R.

Vi have allerede ovenfor (Pag. 186), for Sammen
haengs Skyld, taltom de Fattigboder, en Jacob Ulfelt til
Kauxbolle, fom den Gang eiede Graaebrodrekloster, lod op
fore i fin Hauge, og fom han i en formelig Fundats fort
pligtede fig felv, og den af hans Arvinger, fom eiede Selt
fse, til at vedligeholde, eller, naar de ei kunde staae laen
gere, lade bygge op paa ny. Imidlertid bleve dise Boder
i en Tid af over halvandet 100 Aar holdt opreite ved Re
parationer, meet paa de andre Fattigstiftellers Bekotning,
indtil de endelig i Midten af det forrige Aarhundrede vare
faldeferdige. Man ledte da efter en Ulfelt paa Selfse,
men der fandtes da hverken nogen Ulfelt eller nogen anden
Mand, fom anfaae fig forpligtet til at opfylde Fundatsens
Ordre. Boderne bleve derfor, efter Directeurernes Ordre,
folgte ved offentlig Auction 1749 for 99 Rdlr. 1 Mk. og
Grunden udlagt til et Vaenge paa 3 Tonder Land. Denne

Jord blev nu leiet bort til Bedfe for Fattigvaesenet. Da
der for nogle Aar fiden blev opfort et almindeligt Fattig
huus, til.hvis Grund der horte en Hauge: faa byttede

Fattig-Direktionen det omtalte Vaenge bort imod et andet
Vaenge, fom fodte lige op til de Fattiges Hauge. Dette
Vaenge leies nu bort parcelvis til enkelte Borgere, der bei
mytte famme fom Haugejord.
-

b.

Allerede en Deel Aar, forend Soren Olsen reiste fig et
evigt Minde i fin Stiftele, havde Herluf Trolle, den
bekjendte danske Admiral og Stifter afHerlufsholmsSkole,
kjobt en Gaard i Kannikestraede bag ved Sortebrodreklo:
ferets Muur med Fiskevand, Abildhauge, Kaalhauge og

Humlehauge tillige med Jorder i lille, Heed, sonden op til

806'
Spidalsbjergets Vang„ for rede sllenge.

Paa be Jbauger

fom børte til Giaarben, bavbe .Het-[uf Trolle ladet opføre 8
Fattig'boliger og Boder til Hjelp og Bopoel -for fattige
huusarme Menneﬁ'er. Men da der efter hans Dbd ikke
fandtes noget Stiftelfesbreb; faa afbjalv hans Sbﬁer-fon
ben ligefaa beijenbte Siigêfantâler,Qifioriogravben, Arild
'JDvibtfelbL .Hobidsmand paa Tryggebeldex denne Man
gel bed at nbfiæbe en formeligFundats desangaaende.

De Moe-1d- til hbilke Opfhnet over Qjaarben, Iorden
og Boligerne iknlde betroes bare be famme blerfoner, font
Seren Olfen ubnævnte, nemlig Sogneprceﬁen bed Domkirz
ten, Qæfemefieren og ben ælbfie Borgemeﬁer. Disfe ﬂulde

leie Gaarden med Iorderne bort til en blianb, fom kunde
og vilbe vebligebolbe famme og brnge Ablen i Marken.
Den kaldtes berfor og kaldes endnu Bondegaarden. Derfor
fkulde han betale 2 Pd. Byg aarligen iSeie, og for en

Frugthauge norden for ﬁn Gaard 4t Mk. çIlenge, bvorimob
han erholdt til Afbenhttelfe en Staal: og Ipnmlebange øften
og norben for ﬁn Gaard uden Gjengjeld. Den betalte Leie
[knlde anbendes til at holde Slåoberne veblige med.
I Boderne fkulde indtages gamle, ærlige, fattige Folk
enten det faa var .Huﬁrue og J'pnr'sbonb eller en enkelt Mand

og Quinbe, bog ftnlbe be i bet Hele illun regnes for 8
Perfoner. Hber 5l`>oe bebolbt faa meget Siaalrnm, font Bo
ligens Bredde ﬁrakte ﬁg imod Norden.

Forﬁanderne bleb for deres Umage anviift til Qlfbenbt:
telfe ben Fifk ebige, lfom var i Gaarden. I bet øvrige
ere be erætautioner, f. Er. at Forﬁanderne ei maae tage
Skjceni og Qjave, at be ei forgjæveé maatte labe be Fattige
arbeibe for bem ze., be faneme, fom be, vi bave feet i Sb

ren Olfens Fundats-rfaa at i denne Henfeende den ene er
en Copie af ben anben.
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Siftelfen habde ﬁaaet i 78 Qlat, da Boligerne bare
faa forfaldne ”at,” fom Vedkommendes Anfogning fuger,
"de Fatcige uden Livsfare ei længere kunde bjerge ﬁg derj."
Det bleb derfor allernaadigﬁ tilladt bed et fongelígt Re
fcript af ~13be December 1669, at disfe Boder famt Bon
degaarden maatte feelgesF dog med den Forpligtelfe- at

der iﬁedet for de gamle fkulde kjbbes og forfkaﬁes ligefaa
mange og faq gode andre Boliger- de Fattfge til Garn og
For-dee(f og fkulde de Fatcige flotte ind i de noe Boliger
med famme Frihed og famme Slettiglnber, fom de habde
habt i de gamle Vaaninger. De nye Boliger ere imidlertid
aldrig komne til Syne- og om Capitalens Anbendelfe melder

Bye-1s Chronike heller ikke noget, fkjondt det ei er at rbible

om, at den jo er anbendt til de Fattiges Bedﬁe.
c.

1656 udfat'teNiels irolle, (den famme, bi habe
omtalt bed hans Begrabelfe i Domkirken) Ridder7 Rigs
rand-og Befalingsmand paa Roeskildegaard 2000 flette Da
ler, fom en Fondx af hbis Reuter folgende Brug [kulde gjores:
1) Af 300 ﬂette Daler fkulde den danfke* Skoleme
ﬂet', ”fom af ,Obrigheden fandtes at ooere faerdig i at
fh'íoe og regne,” nyde de aarlige menter, dog miﬁe
` bem, "hbis han fandtes med Drill Letfaerdighed og
anden Ufbmmelighed."
2) Med Reuter-ne af 200 ﬂetteDaler fkulde der femmes
fattige Barfelquinder til fpjelp.
. 3) Reuter-ne af de 1500 Daler fknlde uddeles til fattige
, Bbrns Underholdningx fom bare fante af ærlige For

eeldre j Roeskilde- og da der for Drengeborn allerede
er forget bed Beneﬁcier ved den latinike Skole: faa
fkulde denne Almisfe nddeles til fattige Pigeborn og
til fader- og moderlbfe fbeengebørn'; fom;.enbnn bare
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faa fmaae, at de ei kunde faettes iLatinfkolen. Almis
fen [kulde uddeles faalebeâ, at bvert Bam dagligen
erholdt for 1 ß. Brod.

*e* . Man feet* beraf, 1) at det er falft, naar man, font
hidtil et fieet, kalder denne Donation- N) Trolles Fun

dats om den danfke Skole- 2) at man paa de Tider
har anfeetLatinikolen for et Slags SIlleie: og Underbiisningse
Anﬁalt for fattige Drengebbrn.

.

d.
1626 ffjæntebe Chrif ten Friis til Kragerup 500“
Daler til Roeskilde âattige, bvoraf Reuter-ne fkulde uddeles

bed SDræfterne til de Fattige aarligen, før St. Dionyﬁi
Dag. Borgemeﬁeren og de 4 Raadmoend toge enhber 100
Rdlr, til ﬁg paa Reuter `fom de in solidum'fotpligteoe dem
til at betale til beftemt Tid `til Praeﬁerne.
e.

Obe Schade- hbem vi ligeledes paa ﬁt Sted habe
omtalt bed Domkirkens Befkribelle Side 116. gav og betalte
- 1664 for den kongl. allernaabigfte Tilladelfe at faae et

Begrabelfesﬁed i Roeskilde Domkirke7 til Roeskilde Byes
fattige Jpnnâarme 300 Siblr., bver Rdl. à 96 ﬁ., altfaa
bele Dalere. Renterne af denne Capital fknlde efter Fun
batfen, bvorveb, om ikke han felv, faa dog hans Krop kom
Ipøialteret og følgeligen bimmeriget faa meget nærmere, ud
deles hbert Aal* til 3 ”ret fattige, nøvtørftige Hausarme"
eller ”til nogleelenbige, bjelpeløfe Cñtaffelet, fom laae paa
deres Sottefeng."
De øvrige âðetingelfer i Fundationsbrebet er det ikke
umagen værb at anføre, tbi de lugte af [utter himmelik

Egennytte.

Man fammenligne het-med hbad vi habe fagt

omeanden bed hans Begrabelfes-Kapel i Domkirken.
`
x

Z0Z
f.

-

Aaret 1682 ndlagte Chr. Lodberg, Superintendent
over Riber Stift, nogle Jorder paa Marken Sonden for
Frue Kirke til. Vor Frue Kald i den Henfigt, at Leien for
famme fulde anvendes til Understottele for 4 Barselkoner.
Jorderne udgjorde i alt omtrent 16 Tonder Land. Sogne
praesten, fom tillige var anden Capellan ved Domkirken eller

Graaebrsdre Capellan og fod under Domprooten, fulde
drive Jorderne, dog forsvarligen, ellers skulde han miste dem

og de bortleies. Hvert Nyaar fulde han og hans Efter
maend betale 6 Rdlr. til den forste Capellan ved Domkir
ken, de andre 6 Rdlr. fkulde han felv beholde til Uddelingen

imellem 2 fattige Barselquinder. Fundaten er ved Magt
og efterleves. Jorderne, fon hsre til Frue Kald, ere nu
for Tiden bortfestede for 100 Rdlr. aarligen.

Tildete Legat for Barfelquinder komendnufamme Aaret
andet, dog blot for Domkirkens. Sogn. Amtskriveren over
Roeskilde Amt, Peter Sorensen, udsatte nemlig 50Rdlr.
Capital til 6pC. Renter, fom aarligen kulde uddelestil een
eler to nodtraengende Barfelkoner. Sognepraesten erholdt
Pengene og et originalt Fundatsbrev tilligemed Bestyrelsen af
famme. Legatet er i god Behold.
E

Birgitte Scheel, Geh. Raad O.Krabbes Enkefrue
til Egholm c., gav i fit Testamente 1737 iblandt andre Le

gater ogsaa en Capital paa 1000 Rdlr. til Roeskilde Byes
Fattige, fom hendes Arving, Iver Rosenkranz, Geh. Raad
2c. paa hendes Vegne udbetallte. Han udgav desangaaende
et formeligt Fundationsbrev, hvori han befallede Provsten

og Borgemesteren, trax efter 11te Juni at udbetale Ren:
terne, 5 Proc. til de Fattige, og Stiftsovrigheden at passe
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paa, at Fundatfen bleb efterlebet. Garen ﬁulde til ebig
?Lid kaldes Birgitte Scheels Legat og Renten deraf unber
famme Navn nddeles.
`
"

h.

I Aaret 1759 ftjæntebe en Matth. Haufen en Ca
pital paa 500 Rdlr. til Roeslilde äattigbaefen, meb ben
äöetingelfe, at Rencerne deraf aarligen ikulde deles imellem
to fattige banføre Slåørn, eller i Mangel deraf til to fattige

for-oeldrelo'feBornx bber't 1'0 Rdlr. Reﬁen- nemlig 5 Siblr.,
ftnlbe Øbrigbeben bebolbe, for ﬁn llmage for at gjøre Ca
pitalen frugtbringenbe.
Alle disfe enfelte Stiftelfer bleve da ﬁden forenede fam
men til eet beelt, fom jo bar det rigtigﬁe. Men Renterne
af be anførte Gapitaler og be tZäienber, Fattigvaefenet eiebe,
ﬂoge ikke til at ubrebe be Summer for, bele íﬁattigbæfenet
koﬁede. Derfor babe Roeskilde Borgere maattet og maae
enbnn give betydelige aarlige Bidrag til Fattigkasfen.
Der bar allerebe for enbeel Aar ﬁden tilbage anlagt en
âattigfiiftelfe, nemlig nogle Boliger til be föattige, Bredr
- gaben, men be gif for 16 Aar ﬁden op iLuerne.

Man bar

ba betænft paa at opføre en nb, mere fufﬁfant og mere
henﬁgtsmoesﬁg inbrettet, Bygning til Fattiglemmerne. Dette
er nn fnlbføtt, og i en to Etages Bygning paa 36 Fag
Lerngde og faa breb, at ber i ben før-fie Etage er Stner til _
begge Siderne. I lSiiaelberen er Kioklenet og Forraadskamx
rene; i ben befilige Lcengde ere ﬂere fmaae Kamre til enkelte
gemmer, af hvilke der“ ligge 4 i eet therelfe, bibere Berne
ﬁuen - ber er for naerbærenbe Øieblii 14 fmaae Born _

Spifeﬁuen og Sygeﬁnen. I den øftlige Loengde er Spin
be: og Qiaebeåinfialten, bborbeb enbog be mindﬁe Rollinger
gjøre Tjeneﬁe beb at fpinbe paa Cðiotrof, at binbe, bafpe
a.
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og fvvle, og, font bet fpneé', med vírfelig Fornoielfe. Ipet
vceves af sJltanbfblt QSulvtoevvener, og faaer erbeiveren for
hver Alen han væver 2 ä., ligefbm l)ver Kone for et Pd.
Garn at fpinde 1 à 2 ß. efterfom bet er ﬁnere eller grovere
til. Oden paa ere to fibre Øovevoerelfer, eet for Mandfolk
og eet for Stuentimre, fom ikke have Kamre forneden.
Imellem Sovevaerelferne er Loftet til erbeioämaterialier,
til ulv, mr, Blau» Vidier til at flette Kurve af ze.
.Hele Sattigvæfenet, og ifoerdeleshed bette Fattighnus,
fiaaer, fom ialle Sijøbftoeber, efter fongl. anorbninger, under
en äattigeommiâﬁon, nemlig en sImefi, Borgemeﬁeren og
nogle Bot-gere. Beﬁyrelfen afvexler-maanedsviis imellem
ben geiftlige og verbâlige Embedsmand. Medlemmerne af.
Commisﬁonen ere be 4 Sattigforfia'nbere, fom babe at ud
føre hvad Loven medforer og hvad der i (Sommiâﬁonåfor:
famlinger er befluttetr Desnden have Fattigforﬁanderne ef:
ter Omgangen at indﬁnde ﬁg to Gange i det minbfie om
ugen, eller faa tibt be ville i Sattigbufet, for at fee efter
9)?aben, Reenligheden 2c. og overhovedet at fee efter, om al:
ting gaaer orbentligt og rigtigt til.

I Stifcelfen fele er ber en Dpfpné'tnanb, fom tillige
er Øconomnâ og Meﬁey bed Arbeidsanﬁalten. Han er faa
at ﬁge Politiemeﬁer i .Hufet og maa ei blot fee efter, at
Lemmerne ere orbentlige, men bgfaa at Gangkonen pasfer
ﬁn Dont. Hans Kone foreﬁaaer Smablavningen, fom ifølge
Reglementec efter hendes Anviisning forretces af (Bangko
nen. Baade bertil og til âBaff, fom ikeer ibet minbfie
een, og naar bet beboveâ, 2 Gange om ugen, maae et
Pak af be raftefie quinbelige Lemmer Were Gangkonen be
bjelvelige, ligefom ved Reengjorelfen og andre hunslige
Forretninger. Opfynsmanden modtager de raae Materialiee

'

(20)

-
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til Forarbeidelse imod Quitering, hvorimod han afleverer
de forarbeidede Varer igjen imod en Quitering af en af

Fortanderne.
De Fattiges Kost er om Middagen god daglig borgerlig
Fode; om Morgenen erholder enhver 4 Pot Melk, og om
Aftenen 4 Pot Bl, varmt eller koldt, fom enhver felv lyfer,
og 8 Pd. Brod om Ugen. Thee, Kaffe, Tobak og andre
Ting, fom ikke hore til Livets Fornsdenheder, maae enhver
skaffe fig felv.

Antalet paa Lemmerne er efter Omstaendighederne fort
fjelligt, men om Vinteren torre end om Sommeren, da
flere melde dem ud for at ernaere dem felv med. deres Haen:
ders Arbeide, faa godt de kan.

Denne Vinter (1831–32) har Antalet belobet fig til
nogle og tredfindstyve, imod at det i haarde Vintere har

belsbet fig til henimod 80.
-

For naervaerende Bieblik eier Fattigvaesenet i Roeskilde
1) Et Huus i felve Byen, fom giver 3 Tdr. Byg aarli
gen i Arvefeste.
2) En Jordlod, hvoraf, efter Faefe paa Livstid, fvares

aarligen 28 Tdr. 2 Skpr. Byg.
3) En anden Jordlod, hvorafder vares 4 Tdr. 2 Skp.
4) Stillinge Sogns Kongetiende afgiver aarligen 450 Td.
-

4 Sk. 14 Alb., Alt efter Capittelstarten.

5) Deudestaaende Capitaler i Hufe og Gaarde ere
a) 3,767 Rdlr. 85 ff. Solv og
b) 4,437 – 48 – Repress.
14.

Det adelige Frokenkloster.

Vihave allerede Pag. 210 omtalt at 2 Enker, Mar,
garethe ufelt og Birgitte Scheel, tilforhandlede
--
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ﬁg Sortebrodrekloﬁeret med dets .tilhbrende Iordegods. un;
ber 19be Marks 1699 udﬁeedtes en Fundats) hvorbed fam
me bleb indrettet til et abeligt Somfruilofier, og befiemteñ
beri, at:
1) Det abelige Kloﬁer fkulde befiaae af een 4Driorinbe og
18 abelige Somfrner, bog forbeholdt Stifterinderne ﬁg
og Arbinger den Rettighed at habe fer Jomfruer i
Silofieret, nben at lade dem inbfftibe, imob at der for
biåfe, bed deres føríie Snbtraebelfe, betaltes 300 Rdlr.
for boer, for de andre [kulde derimod bed Indtrcrdev

fen betales 2000 Rdlr. iKroner.

Hbis Kloﬁerets

Midler fkulde forbges og Patronerne fandt.det for
gobt, kunde Iomfruernes Antal forbges.
2) Ska( der baere en Priorinde i Siloﬁeret, fom [kal habe
Tilfyn med Jomfrnerne og, tilligemeb be ﬁre aeldﬁe
Somfruee, efterfee Negnffaberne. Her-for [knlde hun
aarlig nyde 80 Rdlr.
3) Til Priorinde kunde baelges) enten af be ﬁre eeldﬁe
Iomfruer) en abelig ärne, fom bar Enke) eller ogfaa
kunde sDatronerne og Iomfruerne tage en af de ﬁre

aeldﬁe Iomfruer til sJlriorinbe.

'

._

4) .Ober Ibmfrue ﬂulde felb habe Seng og Sengklaeder
faa og Stole og Bord med ﬁg, men berimob nyde
Kofi og 40 Rdlr. aarlig til Kleeder.

5). Naar Iomfruerne dode tilborte alt Lesbre og 7!:: Dee!
af deres Midler Kloﬁeret.
6) Bed Kloﬂeret fkulde beere en Foged eller en anden be:
quem Karl (efter Originalens Lydelfe) til at forefiaae
i AblingenF indkraebe Sanbgilben, inbgibe rigtig Regnfkab
ober Indtcegter og ubgioter'og forrette hbad P'riorim
'den fandt for nyttigt for Kloﬁeret. Desuden anfattes
(20*)
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en Udspierske til at tage vare paa Huusgeraadet, en
Gartner og det formsdne Antal Karle og Piger.
7) Til Patroner for Klosteret udnaevntes Stifterindernes
naermeste Slaegt, i uendelige Leed. Naar alle Juu

ler og Scheeler paa Mand: eller Quindefiden ere ud
dode, skal Stiftamtmanden i Sjaelland og Amtman:
den over Kjobenhavns Amt vaere Patroner.
8) Klosterets Penge skal enten fettes paa Renter eller
bruges til at kjobe Jordegodser for.
Denne Fundats er fenere i adskillige Punkter blevet for
andret: faaledes er det oprindelige Antal Conventualinder

feget til 38. Deres aarlige Haevinger er ogsaa forandret.
Priorinden nyder nu 320 Rbd., 20 Conventualinder hver
160 Rbd., 8 hver 100 Rbd. og 10 hver 60 Rbd. Denne
Forsgele finder Medhold i Fundaten og er fadfaeftet ved
kongelig Resolution af 5te Jan. 1798. Istedetfor et Prior
inden og Conventualinderne tilstaaet Braende Gratiale af
circa 100 Laes nyder nu Klosteret 75 Rbd. Solv aarlig.
Klosteret ligger, fjsndt i Roeskilde Bye, dog under
Leire Herreds Jurisdiction. Dets Bygninger bestaae af 3
grundmurede 2. Etages Hovedflsie. Vesten for famme ere
2fammenbyggede Bindingsværks Hufe, een Etage hsie, til.Bei
boelle for 6 af Klosterets Damer. Desuden ere der ferfilte
Bygninger for Forvalteren og for Huusholdersken og Pigerne,
og en Bygning indrettet til Melketue, Bryggerhuus c. Las
degaarden med dens Bygninger ligger mod Ost. J Klo
sterets Forgaard ere Haugeanlaeg. Klostermarken med fert
deles fmukke Anlaeg ligger mod Norden. -

Stiftelens Eiendomme bestaaer af:
A. Kloftergaardens Jorder ansatte til 17 Idr.

6 Skpr. 1. Fdk. 1 Alb. Hartkorn med adskillige Kilder

Z09

væld og Fisikeparker.

De drives af Klosteret felv.

Paa famme er opfort 2 jordlose Hufe.
. Bisindergoldfet udgjor 216 Tdr. 3 Skpr. 1. Fdk.

144 Alb. og er bortfestet til 23 Gaardmand og 66
Huusmaend. Paa Roeskilde Mark eier Klosteret Store

Heden 10 Tdr. Land. Indtagterne heraf er:
Rug 52 Tdr. 2 Skpr. 144 Fdk.
Byg 412 – 4 – 2+ –
Havre 68 – 7 –

2

–

og Smaaredsel F. Td. Smor, 25Lam, 30Gjaes, 112
Hons, 30 Snese AEg. AlfGodfet fvares ogsaa. i rede
Penge aarlig 328 Rbd. Solv.
. Tiende. Svogerslevs Kirketiende af tiendeydende
Hartkorn 163 Tdr. 6 Skpr. 3 Fdk. 24 Alb. og mal
triculeret Hartkorn 28 Tdr. 3 Skpr.

Indtagterne

heraf er omtrent 100 Tdr. Byg aarlig.
. Msllefkyld af den for omtalte Capelsmolle aarlig
26 Rbd. Solv og Ret til at faae Saeden malet uden
Told eller anden Afgift.
-

. Capitaller, fom ere udestaaende paa Rente, vare for
1830 197826Rbd. 75ß. Solv og 2500 Rbd. Sedler
fikkrede i Jordegodser.
Under Klosterets Jurisdiction forterer en anden Stift
tele, somviPag. 293have omtalt, nemlig Frisken Juuls
Stifte lfe til Enkefaede. Fundatsen for famme ber
femmer:
-

1) At Bygningen, fom legeredestildenne Stiftele, skulde
vaere fritaget for alle borgerlige Skatter og Byrder,
famt undtaget fra Roeskilde Byes Jurisdiction, imod
at der betaltes til Byen eengang for alle 80 Rd., og

24 S. aarlig Jordskyld til Organisten sammelteds.
2) Til Enkens Underholdning udsattes og legeredes 1000
/

'
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Rdlr., af hvilke Renten, 50 Rdlr., hvert Aars. 14te
Juni skulde udbetales til hende.
3) Hver Enke fkal forst betale 100Rdlr., fom laegges
til ovennaevnte Capital, og hvoraf-hun felv nyder
Renterme.

4) Hvis Capitalen skulde stige saaledes, at den aarlige
Rente oversteeg 100 Rdlr., da fulde famme Overkud
benyttes til Bygningens Forbedring og Istandfettele.

Men hvis Hoved Capitalen fulde voxe til 4000 Rd.,
faa fulde en Enke antages til.
5) Smaae Reparationer paa Bygningen skulde beforges
afEnken felv, hvorimod Stifterinden endvidere udfatte
300 Rdlr., af hvilke Renterne fulde anvendes til de
forre Reparationer.

6) Naar hendes Broder og trende Sofre, hvem Direct
tionen efter hende tilfaldt, varedode, skulde Directionen
tilhore Priorinden og de fire aeldste Frskener i Roes:

kilde Jomfrue-Kloster, fom ogsaa. skulde befette den
ledige Plads i Tilfelde af Vacance.
Istedetfor Comsumtionsfrihed tilstodes 1763 Stiftelsen

- en Godtgjorelle af 10 Rdlr. aarligen.

-

Stiftelens Indtagter vare i 1830 tilsammen 1600 Rbd.
Solv og desuden havde den en Kassebeholdning af34 Rbd.

85ß. S. og T.

-

F.

-

Roeskilde Kilder.
Der er nok kun faae Steder paa vor Klode,

fom kunne
fremvise faa mange og faa vældige Kilder, fom Roeskilde.
Byen har derfor, fra Arilds Tid af, været beromt for fine
-
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mange Kilder- men ei alene `for Kfldevandets Skyld i og
for ﬁg felo., men ogfaa fordi man tillagde Vandet nogen
Lngekraft. Imidlertid hat* man heri taget feil, thi Band'et,
Kilderne give fra ﬁg, et ei andet end det klareﬁe og reneﬁe
Vand man kan tcenke fig, næften, fom vi ﬁden ville faae
at fee, uden nogen fremmedartjge Dele. Befynderligt og
paafaldende er det imiblertío, at Vandaarerne have faa faﬁe
Render- at man faa Alen fra en Kildex fom neppe kan
ﬁoppes med Magt- kan grade en mange Alen dyb Brand
uden at faae Band. De ﬁeﬁe og givtigﬁe Kildek- det er
faadanne fom give meeﬁ Vaud af ﬁgx ere i den veﬁlige
og nordlige Dee( af Qäpen, imedens man i den oftre og
_fpblíge Deel maae behjelpe ﬁg med ärønboanb, dee efter
Jordsmonnet et ftærft leeret.- Vi ville her anføre de meeﬂ
bekjendte og berømte da de yore til Byens .maerkeligﬁe
Moerkvcerdigheder.

1) Vi begynde med en, endog 'Roeskilde Indbaanere ei
faa ganífe befienot, âíilbe, den fydveﬁligﬁe paa Byens
Grund-ftoceBlegdamskilde. DenliggerietVoen
ge, fom borer Duebrodre-Hofpitalet til.y Den giver meget
og klart Vaud af ﬁg og fortjente, hvis den ikke laae
faa afﬁdesx ligefaa godt fom de andre Kilder at ind
hegnes. Denne Indhegning har imidlertid Raturen
forget for, chi den er heelt ooergroeteaf Brondkarfe.
2) Den ncermeﬁe Kilde- den veﬁligﬂe iëlönen, netop inden

for Byens Grandfer- er hellige Korskilde, i
det ﬁdﬁe Aarhundrede kaldet Kongens Kilde. Det
ﬁdﬁe Navn har den førí't baaret i det ﬁdﬁe Aarhun- `
.dtede. Da nemlig Kong Frederik IV.V blev meget **fyg

1729 faa troede Sèægerne, at Roeskikde Kildevand vilde
bedre oil-fe til hans J'pelbreoelfe end det kjobenhavnﬂ'e
Mofevand: Der blev7 derfof et Par Gange om ugen
a

\
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fendt en Baga'gebogn ud for at bente nogle Tender
âBanb, og netop fra denne Siilbe, forbi man troebe,
ben inbebolbt nogen Lcegedomskraft. Chriﬁian VI. og
boffet vebblev ei alene fiben at labe deres SDrililfevanbV
bentefra famme Siilbe, men Kongen lod ogfaa bygge
et Skunr ober felbe Kilden og et .lx-uns bed Siden af,
bet faafalbte Qappebunel, og opføre en Bygning lige;
overfor KildenÄ hbori ban fatte en Dpfonåmanb, fom
maatte være be longelige êtalbtarle, fom bentebe Q3aneV
bet, bebjelpelige veb Tabningen og Ladningen. Dette ba
rede lige til Chriﬁian VII. Stegjeringétiltræbelfe. End
ftjønbt ber nu ei hentes Vaud mere fra denne Kilde til
Kiobenhabn: faa er ber bog enbnn en Opfynsmand ober
Banden fom bar frit Hubs og 72 Rdlr. aarligen iLsn.
Oberopfynet har Borgemeﬁeren i Sioeøfilbe, men Op
fynsmanden forterer enbnn under de kongelige .Hofhe
tjenter.

At der bed Kilden i*forrige Tider n'aae bave vær
ret noget, man bolbt for belligt, giver en Almuefkik
os endnu Grund til at troe; tbi St, Hans Affen ber
føgeê Kilden af Byens og Omegnens Ungdom og ber
berfter ba lutter Lyﬁighed og Gilæbe. I Opfynshn
fet ﬁdles op og banbfev, og ber dritles biﬁ mere M

og Qörænbeviin enb Kildeband.
Vi maae dog , faa nøbigen vi enb ville inblabe
os i Øjenbrivelfer, bemærie, at be äolt, ifær iá'povebr
ftaben, fom enbo'g nnbertiben meb Bold forfoare deres
Indbildning om, at bet faafalbte Slots v a nd bed Nor

bliver lebt fra omtalte Kilde tildenne Brbnd- tage
feil; tbi bet er næfien en limneligbeb.

Kilden fpringer op igjennem en reen bviib Sand
.1'

.,

i

\
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1

bund og afgiber hber Minut 101 Potter Band altfaa _..
42 Tender hber Time.

3) Nogle hundrede Alen berfra, hbbr ﬁbre bg lille Hoi
bronbfiroebe

ﬁbde fammen)

ligger Jbøibronbåe

kilden. Den er inbbegnet med et Skuur og Ind
baanerne benytte ﬁg af Vandet deels til Kjbkkenet)
deels til at fiblle Toi i. Til den Ende er der ogfaa
runbt omfring Kilden anbragt Perle med Krbge til at
heenge Tbilinier paa for at torte Soler.
Dgfaa bed Helligkbrs Kildes Vaud ﬂylles Tri,
men flere 100 Alen fra Kilden felb. Da Vandet fra
Blegdamskilden løber fammen med* Regnbandet bg
Rendeﬁeens Bender fra Skbmagergaden og Ringﬁede
gaden bg Mollehufene udenfbr Rbeskilde: faa har
man bmhyggeligen bed en egen Rendeledec bette urene

Band bmkring Skylleﬁedet) hbbrefter det forfl forenet
ﬁg tilligemed âBanbet, Hbibrbndskilden giber af ﬁg.
I fbrrige Tider drebe disfe tre Kilder en Smalle, font
nu for mange Aar ﬁden er neblagt, Vandhuls
møllen. Vandec af disfe tre Kilder løber i Dam
men af den mellemﬁe af de 5 smoller, fom ligge fra

Byen' af til Sekunden. Hbibrbnden baelder 136 Pot
ter Vand i et 932mm, altfaa 56 Tender i en Time.

4) Nbgle 100 Alen fra Heidi-enden er den ﬁbre Siilbe,
Maglekilde paa gammelt danfk. Der er egentligt
to ﬁbre Kildebeeld fbruden flere fmaae. Der er lige
ledes et Sknur bber bg en egen Indretning bed Sie
den af til at [kylle Tbi i. Da der fra feloe Kilden
gaaer to Nor under Dammen) font brioer, ben fbrﬁe

Melle) den faa kaldte Papiirsmblle) faa kan man ei
faa nøie maale Vandet) men Kilden afgiber i det rin
geﬁe boer: Minut 2 d 3 Tender altfaa benimob 180

i

»
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TsnderVand hver Time,
dammen.

Kilderne ere i _felve Mone

Nogle faa Qllen derfra ere i den nærpæ:

penbe Rectorhauge flere, ei faa ubetnbelige, Kilde
pælb, hvis Vaud [ober lige i f93ammen.

Disfe Kil

der tilligemed Skolekilden hjelpe til al drive de to for
ﬁe møller.

5) Gaae vi fra Maglekilde igjennem Fiolﬁrcedet eller bet
faafalbte VeenbraeiZkerﬁroedex forbi ben gamle Rectors
reﬁdents: faa træffe vi i ecVoenge gamle SWS ans
Kild e. Det er egentlig en Slags Qårønb, fom alle:
rede for 100 Aar ﬁden er indhegnet med Egeplanker.
Den ligger ikke paa St. Hanfes Kirkes eller Kirke
gaards Grund , men fydligt for famme. Den afgiver
ikke meget SBanb, men dog nof til , at Kannikerne i

7)

Badﬁueﬁrcederne kunde bruge ben til deres Bade.
Pan den veﬁre Side af St. Qlâgaben, i Gartner
Elleys J'pauge, ligger Roes Riibe. Den- ligger
ligeledes dy_bt og er en Brond. For en Dee] Aar ﬁ
den ﬁvede* Vandet igjennem et usfeltRor ned iGtsv
ten og var ubetydeligt. Men nu er Kilden renfet og
har faaet en .Dame paa. Den afgiver i et Minut
21 Hjerter, altfaa 9 Tender Band i en Time.
Loengere ned i famme Giabe, udenfor Kobbermollen
pælbebe en Slílbe, St. Olufskilde- frem lige paa
Veien og dannede en Slags Sump. Da ber for
en Deel Aar ﬁden fkulde anloegges en Landevei fra
Roeskilde til Frederic-Wunde fkulde Kilden ﬁoppes- men
ben trodfede Menneﬁekrcefter og blev det-for ved et

Rei- nnder'Landeveien aﬂedt til den ncermeﬁe Grønt.
Den giver ei meget, men ﬁadigt Vaud af ﬁg.

' “ det fkal være godt til Farverie.

Bam

Af bette Band bennt:

_'

8)
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tebe berfvr en Farver beefen, fom boebe i Naerheden
ﬁg til ﬁt âarverie, for omtrent 100 Aal* ﬁden.
Rar bed denne Kilde er St. Gerti-nds Kilde- fom
ligeledes er indhegnet og bar ﬁt Navn paategnet. Den
har ﬁt Ravn af St. (Sjertrubållofter, fvm vi i bet
Øvrige ifEe vibe noget Synderligc om, ba bet for bet
førf'ie ei kan bave vaeret af flvr Betydenhed og for bet
anbet forbi alle Ebotnmenter, betræffenbe Sloebfilbe, ere
forvanblebe til Ajke. Imidlertid maae Kloﬁeret- ber,
fom vi have yttret ovenfor, efter al Sandfynlighed
har været en Syge- og rSorfbrgelfeârülnflalt for flmple
färnentimre, bog ei have været faa meget fattigt; tbi
bet eiebe et temmeligt ﬁort 5Bænge imellem St. Gel-x
tluds Kloﬁer og St, Jos Kir-keF det faakaldte Piper
cg Bloches-Voenge- paa flere Tender Land. 'benne

Jord ligger fydlig' for St( Gertrudsﬁraede og fløbte
for til et êtræbe, fom Profesfor og Sletter Lysholm
i ﬁn Tid havde i Foeﬁe. Eieren af Kobbermollen
folgte-1764 disl'e Voenger tilligemed tvende Smaaﬁrce
der (St. Hans's og St. Gertruds)F ban bavbe i Faeﬁe

paa Eivátib, imob at Kloberen fhrlb'e fvare ben feed
vanlige Qlfgift af famme til Roeskilde Bye. Der
til bøtte nok det Stykle af Rodis âBænge, fom
ifølge Roeskilde Matrikelprotokol fra 1789 er inbbeg:
net nben Tilladelfe. Ligeledes er der til bette Menge
inbbegnet, ifølge famme Slårotolfol, nben âorlov, et
Stykke langs med Olsgaden- 1450 E] Alen ﬁort.

Kilden, afgiver 32 Potter Vaud i et Sminut, altfaa
13 Tender i en Time.

9) St. .Jos Siilbe, ogfaa :falbet Drrlðolgerâ Köde
forbi en Doctor og Prof. Holger Sfarobænâ nnberføgte
Kilden chemilk for noget over 100 Aal* ﬁden. Den'
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er ﬁden den Tid to Gange igjen bleven chemilk un:
berføgt, forbi man trbebe, nt ber var nogen faerdeles
Loegedomskraft ved Vandet- da det har *en egen ﬁdtet
Smag og forooen noget ﬁbtagtigt Flydende. Af de
unberføgelfer, fom `lle-ofeéfot, Apotheker Becker i st
benhavn har anftiﬂet, erfare. oi, at Vandet foruden en

Deel Kulfyre indeholder i 1000 Grammer Vaud:
Kalkjord 0,225
Talgjord 0,450
Saltfyre 0,048
men berimob intet Fern. En Gramme er få; Unze.
Denne Kilde ligger ved St. Ibs Kir-ke og har ligele
des et anur over fig, men ligger hverken i en Muur
eller [ober i en Park. Kilden er ellers itte med de
ftørfte, thi den afgiver iEfun 8 Potter Band i et Mi
nnt, altfaa itte fulbt 4 Tonder i en Time.
10) Apothekerkilden- faaleoeé', men aldeles fnlfl', kal
det i bet baglige Lim fordi en Apotheker engang har
eiet sBoenget, hvori den ligger, er oprindeligen Ribe
fterfilben eller Sortebrsdrekilden- da Vcenget
i forrige Tider borte íbominitnnerfloíieret til. Vlad
fen, hvor Kilden- eller vigtigere ﬁilbetne, fnruble frem,
inbtager ooer 100 Quadrat-Alen'- hvor be, bed at

[kylle Stol-ben bort, have bannet 5 anler fom en Trage
AJ,

af 5-6 Qllenâ Bredde og 3-4 Alens Dybde.

Der

* er i bet Hele not omtrent nogle 30 Kildevoeld. `bombe
tilben ligger lavt og er itte inbbegnet, men et anbet
%ælb, fom ligger høiere, har et Skuur over ﬁg og
en egen Stnbretning til Bequemmelighed for de Folk,
fom benytte Kilden til at [kylleToi bed. Den be
`nntteei af Indvaanerne meget til Drikke- og Koge

* onno, og indeholder næfien ingen fremmede Dele.
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Den Straale af Kilderne- 'fom er inbljegnet, afgiber
i et Minuc 83 Potter Vaude fom er neppe det Halbe
af hvad Hovedkilden afgiver. Vi knnne derfor med
Grund antage, at Kilden afgioer over 100 Tdr. Vand
i en Time.- Pladfen afgiver et berligt, fjoligt Sted
til at hvile ﬁg der om Sommeren, chi alle Kilderne ere
beplantede med Tweet, i hvis Skygger der ﬁaaer

Haugeboenke.

*

11) Foruden disfe lebende Kilderx gaves der for i Roes
kilde fiere anore, (om man Tid efter anoen, og mange
med ﬁor Vanfkelighed- har tilﬁoppet. Iblandt disfe
var den i den for omtalte Rectorreﬁdentfes Jbauge, og
Derfor faloet meetortiloen, den mærfeligjie, chi
den [kal have havt med af det bedﬁe Vaud. Den
bleb for en 60 Aar ﬁden 'oprenfet af Gaardens Eier
og [edet fra Qâaffen, hvor den fremforublebe, ned igjen:
nem en Rende af Tagﬁeen til en Park i jeloe vmagen,
ljoorfra det ﬁnd ned til de to nederﬁe Moller. Da
den ﬁden blev forfomt: faa er den nu bleven tilﬁoppet
og et fmukt Blomﬁerbed indtager nu dens Plads.
12) Paa Him-net af Olsgaden og Kirkeﬁroedet var før en
Brond med temmeligt jiaerft Kildeveeld i. Den blev
tiljiobpet1760, men ﬁden aabnet igjen og Vandet
igjennem Nor ledet hen til det, paa den anden Side
af Gaden liggende êufterljuuâ, til hvis Rafﬁnaderie
det bleb afbennttet. Da Rafﬁnadei-iet bleb opbæbet,
bleb Bronden tilﬁoppet paa ny til Skade for Naboe
gaarbene, hvor Vandet nu ﬁver igjennem.

I forrige Tider gaves der endnu en Dee( offentlige

Sörønoe med Kildevanm deels for Byen jelo, deels for of
fentlige Stiftelfer.

Iblandt disfe bare de bekjendceﬁe:

13) Byens Proud paa Ahlgaden-xligeoverfoe det nu

x
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beer-ende sJðalaiåﬁrcebe. Den bleb obfolbt 1733, for:
mobentligt forbi den var i sBeien for Indkjdrfelen til

det noe gllalaiâ, fom bleb opført paa den Plads- hvor
nen gafnle Bifpegaard havde ﬁaaet.
14-18) Bondetingets Brdnd paa Bondetinget; Allehel
gens Brond i fibre 91llel)elgenâfiræbe; Jbefiemarfetå

*7..

Bed-nd; Vor Frue Kloﬁers Kilde; St. Boels-Brond
ere alle tilﬁoppede. Den ﬁdﬁe brøb flere Gange ob igjen
i en nærbeo liggenne Guard. Nu har Vandet ﬂaffet
ﬁg nye Render indtil Stodem hvor der er ﬂere
âärønne, fom løbe ober, na denne Gade ligger fiere
Alen oobere, enn `iiilnen, fom fylder dem.

For-erden disfe anfores der faeobanligt ennnu Z'Kilder
paa Domkirke-Gaarden og Skolekilden- fom for omtrent 70
Aar ﬁden brob ud under Skolens veﬁre Muur. Men der
er nn? neppe nogen egentlig Kilde paa Kirkegaarden- men
blot Siegnvann, fom famleâ i de 3 gravene VrrdndeF for at
holde Kjelderne for de kongelige og andre Begravelfer frie
for Vaud. Vi have omtalt dem ved Domkirken. Vernder
fom ﬁber frem under Skolens Mum* er not heller ikke an
net, fkjondt det bliver ven at ﬁve nd baade Sommer og
Vinter og kan opdynge en Iisflump af næíien en Alens
Tykkelfe.
De andre Kilder- fom ligge i Reerheden af även, ville
vi ﬁden faae Leiljghed til at omtale.
,_

*

De vigtigﬁe ogjﬁsrﬁe Kilders Vaud er chemijk under
føgt af en Dr. gange, og Refultatec af denne Underfsg
ning at læfe i hans Leere om ne naturlige Bande. Refulz
tatet er na, at famtlige Kilder have næften ganike reent
sBarm, na ne, af 30,000 Dele iffun inbeboloe 7 Dele frem:
men smaterie. En Undtagelfe derfra gjør St. Sbf; Sëilbe,
hvis Vaud flere Gange er unoerfogt og for 4 Aar ﬁnen,
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fom fagr, af Apotheke» J'pr. Peof. Becker i anbenhavn.
Den ffal, foruden de andre fremmede gl'aefrantwele, fom de
andre Kjlder indeholdex ogfaa have Svovl. Vi maae, da
vi ere om ei faa ganffe ukyndige i Gbemien, dog for utan:
dige til at feelbe en Dom i denne Sag„ blot anføre vor
p'erfonlige Mening Derom. Kilden ligger nogle faa Ale-1
fra Siirtegaarben, . under hvilken dens Aake gaaer. Da de
ﬁdcageige Dele fom (rømme ovenpaa og give Vandet en
egen Gouleur, og en nceﬁen modbydelig Smag7 fom de an
dre'Kilders Vaud itte babe, faa turde vi maaikee itte uden I
Rimelighed antage,_ at disfe ﬁdt- og kalkagtjge spartir'ler
forene ﬁg med Kildens Aare af de mange ;Døbe, Kirkegaar
den har modtaget.
Kildebandenes Varmegrad har en af Europas ﬁorﬁe
Ebemifere, brdbrofeâfor, Etatsraad ze. Orﬁed-inobenhavn
prøvet og fundet famme overeensﬁemmende med Landets

Grundvarme 87'3 Grad efter det, hundredegradige Thermo
meter, eller næﬂen 6; efter Reaumur.

G.

`

?Ne-(lerne i og ved Roeskilde.
medierne i og ved Roeskilde have bart den famme Skjebne
fom faa mange andre mærfelige Ting der i Byen. Del* erI
i Skrifter fagt meget Ufandt »om bem, og de ere baade i
Skrifter og paa Korteranvüﬁ gnnfke urigtige âblabfer, forbi
ingen af Forfacterne pekfonligen have underfogt og med egne Øine feet, hvad der var at unberføge og at fee, men enhver
[od ﬁg lede af Folk- fom ei havde Evne eller- Lyft tií, at
meddele (Efterretninger til flere Merkel* fob_mangeTak. Der
for er der faa mange Feil i Refens Kol-tx i fammes Atlas
i Pontoppidan og Qiliemann, fom forﬁ [trer for 10`§Iar
\
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, [idem men ben ene har aﬂttepet ben anben, og bel-for fom
ofceii talt om Ting» (om for mange Aar ﬁden ei mere have
pietet til. Øette Sfrifts Henﬁgt er jo albeleå itte beﬁemt
til, at gjendrive bine; pi fortælle derfor blot hvad vi felv

have feet og unoerføgt, eller af kyndige Mae'nd erfaret, og
læfi os til af originale Documenter.
, 1) Vi begynde med den fydligfie Motte i Byens veﬁlige
Øeel: sJliaglefilbemnllen, kaldet Papiirsmol
len. Øen par i forrige Tider en Siornmolle, og førte
alene bet fptfte Ravn; men yfor henimod 100 Aar
_ íiben, nemlig 1735, bleb Kornmollen forandret til en
Papiirsmolle- hvorved der imellem Magiﬁraten og
Giel-en; paa hans og hans Efterkommeres Vegne blev
flnttet ben âorening, at Eieren af denne Molke fkulde

befianbigenv pære forpligtet til Maglekildens Vedligez
holdelfe.

For en Snees Aar ﬁden Ejøbbe et Interesfent
ikab af Kjobmaend fra Kjobenhavn denne Melle og
forenede med Papiirsfabrikationen tillige et Manufac
tur-Anlaeg. Øa Vandet ei kan drive begge Sliterferne:
faa er der tillige anlagt 'en Dampmaﬂ'ine. smøllen et,
[om alle çJ'Jioller ber, en Overfalds Skalle, og har kun
eet Hjul. Øen er.Eiendom. Øa bet er en Kjorevei
imellem Øammen og Meilen: faa er en .Rende lagt
5 Alen hoit over Veien.
.

Fabriken leverer aarligen omtrent 500 Baller
Trykpapiir- 4-500 Ballet* Maculatur og ligefaameget
Concept og ﬁmpelt Papiir- og nogle hundrede Riis

Carduus og sDalipapiit'. * Øen beffjaefriger, Kludefam.
lerne iberegnebe, henimod .40 Perfoner. .Oele Vcerket
baade sllaloiírfabrifen og êäomnlbâfabrifen, tilbører fyr.
(Silt'iciftabt, en af det forrige Inceresfentfkabs Com-
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pagnons. Vandet har her et faa ﬁaerkt Fald- at det
ikkun faa Skridt herfra allerede driver en anden Over
faldsmolle.

2) St. Mortensmolle. Motten var aﬂerede til, fom
vi have anført bed Kirkernes og Kloﬁernes Hiﬁorie
for omtrent 700 Aar [ldenF men neppe paa dem Stev
thi hvor Dammen nu er, var i gamle Tider St. Mor
tens Ritfegaarb, og hvor Motten nu f'taaerl St. Mor
I

tens Kirke. Denne Melle borer til Domkirkens Ca
pellanie. Den nuvaerende Eier af Mollen og den nu
vcerende Capellan eller anden Praeﬁ ved f:Domlírfen
have oprettet en fongelig tonﬁrmeret Eontratt, efter
hvilken Molterer! har çmøllen i Arvefaeﬁe imod at
`foare visfe Tender Meel aarligen til Prceﬁen og male
frit for barn, hvilket Forhold tildeels ogfaa ﬁnder Sted
imellem de andre Moller og deres Hekjkab. Metten
har da formodentlig paa den Tid [agt ved Aaen, fom
oprinder af Blegdams-e J'gelligforel:Å og -l'pøibrønbâe

Kilders Vaud og drev fordmn ,
_. 3) V a n dh nl s m o I le n. 1761 folgte David gange, Raad
mand og Gonfnmtíonâforpagter, ﬁn Eiendoms
gaarb, iVeften ftsdende til Rofengaardﬁraedewﬁlig fot'
Prindfen)x,hvori han havde anlagt en J'gefiemølle. Men
famme Raadmand og Confumtionsforpagter Lange ntaat:
te neblægge Vandhnlsmollen netop for at erholde Silla:
delfe til at anlægge denne Ipeftemølle. Siden den Tid
' omtrent 80 Qlar, hat den lagt ode; Heﬁemollen et ﬂyt
tec udenfor Byen; den var anlagt i den oﬁligeDeel af
den flere Gaaedy Kjobmand Jacob Kornerup nu eier.
41) Af de fem Smøller, fom ligge i een Raekke- er Ka?
_

pelsmellen den mellemfte og den trebie i Tallet. Den
*
(21)

`

822

-

,

udgives for at have tilhørt St. Sigfrids Kaye] i
Qomln'fen, uden at nogen Grund angives for denne
mening, og der fan ve( neppe have været nogen. Den
fan ligefaa godthave tilhørt ethvert andet Kapel baade
indem og udenfor Domkirken. St. *Sigfrids Kape(
eiede desuden en anden Melle tæt ved Roeskilde.
Motten fkatter til det nubærenbe ârøfenfloﬂerhfor:
dum Sortebrodrenes- og det er en rimeligere Form-dd
ning, at den har bort derte Kloﬁer til. Imidlertid
have vi intet fundec Derom, hverken i Annalerne_eller
Documenter.
"
5) Den fjerde Melle i Siæffen, St* Glaramølle, lig
gel' ligeoverfor den Banke- hvorpaa fordum dens Kw*
(ter laae. Ved et Mageﬂifte imod anrdrupkloﬁer
ved blllerøb, (om Kongen vilde' benytte til Brug for
Frederiksborgﬂot- kom den til Univerﬁtetet íV Kjobenz
havn xtilligemed çen heel Deel Dertil _Ålíggenbe Iorder.
Denne Molle har nu ogfaa begyndt paa at forfær:
dige Papiir.
6) Den ﬁdﬁe,Molle er endelig Strandmsllen. Deus
Ovrindelfe er Iei befienbt, men den er formobentlígt
forﬁ folgt efter meformationen, ífalb den fkulde være
den famnze, vi have omtalt Side 227. Den er en
Eiendomsmolle. _ Øﬂlígen for famme ligger den bed
Gaderne omtalte Tutcehauge.
VZ 'gaae nu over tilMollerne paa den nordoﬁlige Side
_dee'ls i Byem deels udenfor (amme. Den fydljgﬁe af disfe
inbenfør Byen er
-

7) Stimot'åmølle, i gamle Tider Kloftermoll'e- da
den borte Sortebrodrekloﬁret til. Den ligger i ben
nordligﬁe Dee( af den faakaldte Apotheker-Hauge og
faaet nceﬁen al ﬁt Band fra de i [amme udfpringende
,
(

Kilder; dog faaer den Aﬂsbsvandet fra Ahlgaden og'
de nordligt for famme liggenbe Gader til -ijelpq Den
hol-er Univerﬁcetet i Kjobenhavn til, fom engang har
tilforhandlet ﬁg den for 200 Rdlr.

8) Kobbekmollen ligget' etPar hundrede Skridt nord
ligere. Hvoraf den har ﬁt nubærenbe Navn er lige
faa libt beljenbt, fom hvad Radu den har ført i for- '

rige Tider. Den har det famme Band fom ben for
rige, hvorfra det lover [ige i dennes Pat-kn Et ille
ubetydeligc tSillbb har den nuvoerende Gíier, Maler
Ehlers- fom ogfaa har ladet ?Rollen opbygge af npt,
lebet til Dammen ved Gil-noter, 'ligefom ogfaa alt
Vaud , ber lommer ned langt? ab blâgaben, ifær fra'
Roes-Kilde. Der er ogfaa en Heﬁemolle til famme.
Den er en Eiendomsmolle og fynes äldrig at have

horj'nogen 'offentlig Stiftelfe til.
Herfra løb Vandet i forrige Tider over Strand
ﬁraede ned til Ifeﬁorden. Nu er der ved Kunﬁ lebet
en Bei paa et _âllat 1000 Alen over Marker og Enge
omkring til
,
9) Haraldsborgmolle. DenliggertaetoptilBanken
hvowaa den bekjendteBoyg- Jbaralbâborg, fordum ﬁod
og_ bærer'beraf ﬁt malm, men kaldes idet Daglige'

Liv fcedvanljgt Hasborgsmolle. Ved Motten er der
to Siilber, yben ene [ige udenfok Indkjorfelen, knapt _
10 Skkidt fra SShallebjulet, den vanben paa den anden '
*Side af Landeveien i Stranden. De have det Meer
kelige ved- bem, at be albrig fryfe til, end ikke i be
haardeﬁe sBintre. _ Mollen ffatter til Duebrodrekloﬁer.
Da vi dog ere paa IGnebet, kunne vi med det
(amme betragte Veljggenheden af .Hm-aldsbokg; chi
(21*)

.
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af Ruiner er der ingen uden de Banken

bem-paa

famme ﬁod. Af disfe er den [ige nordlig för Mollen
den hoieﬁe og den ﬂorﬁe i Omkreds. Den har voe
ret meget fleil, fom man ifm* kan fee endnu paa den
Side7 hvor den ﬁnder til Fjorden- ikjondt denx med
Tiden vgfaa der *man mere bleven ﬂraqere. Pan den
oﬁlige og nordlige Side af famme feel* man endnu
Neffen af nogle *mindre Hoie. Imellem disfe og Ho
vedhanken lob den Qlae, fom dr-ev gmøllen og dnnnede
Slotsgraven omkring den hoieﬁe Danke. Denne Gkovt er
nu over 7 Alen -opfyldh uden* at man fynderligen' kan

mærEe, at Hovedbanken har taget af.

Man ﬂulde

Derfor troe, at den ogfaa paa denne Side har veret

ﬁeil. Hvormange Mund der kunde have faaet Mads
om vi end antage, at den foroven baade *har have en
(terre Loengde og` Bredde , ladet* ﬁg ve( -ikke beﬂemme,
men A'ntallet kan umnligt have overﬁeget mange bun:
drede. Vor-gen er, fom bekjendt- bygget elf-Harald
Keﬁas eller Kteﬁas, en Son af Erik Eiegod. Denne
havde- da han foretog ﬁg en Reife over Conﬁantino
pel til den hellige Grav- overdraget denne ﬁn Son
den midlertidige Regiering. Venderne havde ﬁedfe
hoerjet Danmark og felv aﬂagt Befog i RoWkilde.
Imoddem iblev
SlottetArm
Derfor
ifcer anlagt,
Rebbeﬂoecet
en anden
af å'5'jortsen,V
med ligefom
Bifpe
Flotter Biﬂrup -i Midten. Det er herfor ei blot hoiﬁ
urigtigt at kalde det Novel-ﬂoh men det er endog mod
bydeligt at here eller læfe bette Navn.
Da Kong'el-ne i de Tider ei endnu havde faﬁe
Opholdsﬁedeiy men opholdt ﬁg fnart hifi fnarcheiy bun:
dei-es kongelige Embedex- fom Landets Regent og Over.
dommely _eller andre Forretninger kaldte dem; faa bau"
'4
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de paa de forl'flellíge Tider af Aaret mere: paa mange
Gtebet, endlkjondt det Sced, hvor de meeﬁ opholdt
ﬁg eller man troede de burde opholde fig, kaldtes for:
trinligen Reﬁdents. 'Selv da Noeskilde var en faq
dan Reﬁdents/ opholdt Kongerne ﬁg ofte paa' den
faa nære Jbal'albåbotg, bbilfet flere Kongebreve, font
ere daterede bet-fra, udvife. Deraf maa man da ﬂntte V
ﬁg til, at der har vaeret anﬁcendige og rummelige

êöopæle, da Kongerne jo havde en heel Hofﬁat om?
kring ﬁg.. Ekel af Pommern fynes bellere at babe
villet boe Der, end i Roeskildm [kjondc han dog ﬁod
ﬁg meget gobt med Bifperne fammeﬁeds. Efterat
1443 noeﬁen hele Roeskilde tilligemed Kongeborgen
.var lagt iAﬂe- valgte Chriﬁopher af Baiern bette

Slot til ﬁn Reﬁdents- indtil- han ﬂyttede til Axel
borg.
Under Grevefeiden- eller rigtigere Borgemeffecfei
dem 1534, befknttede- Anforeren for de lybffe Stoppet'
de aabne Stceder- men de fafte Bol-ge maatte ban
førﬁ med Mage erobre. Til disfe bøtte og J'paralbå:
berg, fom han efter Erobcingen af- Harme [od fløife.

Inn'dlertid maa det dog ikke total voere bleven ode
. lagt, tbi vi ﬁnbe, at Qäorgen, hvortil der fox-modem
ligen bar bøtt nogen Synthet, har været bortforloenet
til Adelsmoend.
_
Den mwoerende Eier af Moll-*en og disfe Borg

banfer, Isrgen sDellerfen, biler venfkabeligen Enhver.
disfe Jordlevninger- hvorpaa der ei heller ere andre
Rniner at ﬁnbe, end enfelte Mnnrbrokler.
10) Imellem Kobbermollen og den ﬁdﬁncevntex ei langt
fra denne , laae før endnu en Mellex (om ligeledes ﬁl
ﬁt Vand/ fra Hedehnfene og låebeny og, eftetat babe

l
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drevet lille Babegaarbåmolle, kom til benne, êtfñig;
f kids-Melle, Man kan endnu tydeligen fee, hvor
Meilen har fiaaet, hvor Øammen har bærer og hvor
J'anlet bar gaaet.
_
`
Øeâfornben er der omtring Byen 4 SBeirmnller, to tæt
udenfor Ringﬁedgadens Port ved Landeveien til Siingfteb,
een udenfor Ifðebfegabenê Sport, faa Skridt ubenfor sllorten,

og een -beb `bebegaarben, nu paa ben fnblige, men tilforn paa
ben `nprblige Side af Landeveien. Øet bar ben 9)?olle, Bi
ffop Jens 1343 ffjaenkede .Hellig Aands-Hofpital.

H.

Fabrik- og Snbuftrieålnlaeg, Cmbedsmcend tt.
i Rveskilde.
Store Fabriker maae man ikke-foge'i finaa'Kjobﬁcrder;*
denne Skjebne deler ogfaa Roeskilde med de andre. Øer
har bærer i forrige Tider flere, ei uberbbelige, anlaeg, men
fom for bet meﬁe ikkun“ hold( dem i kort.Tid. Saaledes
avledes for 100 Aar ﬁden i de fmaae Vaenger 'en betydelig
Moengde Tobak af nogle tefbrmerebe äamilier, fom tillige
ptaepatetebe Tobakken. Tobaksplantagerne havde god'- Frem
gang, men ba ber bleb oprettet et Tobaksmagazin for kom
ge'lig Siegning, gif be private ç;lllantager-efterbaanben over
ﬁyr og bet tpngelige Magazin bagefter.
.Det har for 70 til 80 Aar ﬁden vaeret en'Klaedefahriß
fom Bonderfonerne omkring Rveskilde fpanbt Garn for
, (man havde bengang ei enbnn Spindemafkiner); men Far
brikeuren blev ei underﬁotcet i rette Tid og maatte ftanbfe

ﬁt Anke-eg. I

-1-«4

'
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-Et Linned-Spinderiel hvorved fattige .fpænber fi'nlbe
fane Leilighed til at fortjene noget, varede heller ille laenge;
ligelibt holdt et Cartun- og Linned-Trykkerie fig, fom en Far
ber Enevoldfen havde anlagt tilligemeb en Dreil- og Dvelg
fabrif, bbortil ban havde indrettet en Heﬁemolle.
Et af de ftørfte Anlaeg for 70 Aar ﬁden var et Suk
ferraﬂ'maberie, fom et Interesfentfkab i Kjobenhavn lod inb:
rette. Det egentlige Sukkerhuus er en masﬁv Bygning
heelt igjennem af Grundmuurx hvori der fandtes Qllt, hvad
der udfordres til et “ﬁortRaffinader-ie, Bed Siden af er en

to Etages grundmnret Bygning for be bed Rafﬁnaderiet '
anfatte ëöetjenter, fom JinfpecteurenX âbogbolberen, Suffer: .
meﬁeren og andre.

sllt'íbiligiet er fra 23be April 1763,

paa hvilken Tid Veerket begyndte at fcettes i Drivt. Men
allerede 1766 faae Interesfentfkabet ﬁg nøbt til at fælge
hele Vcefenet. Det blev da fjøbt af en Oberkrigscommjs
feer Kerﬁing fille Kir-[keinx fom Atlas Dan. ﬁger) og Kleb
mand Waffel-fall for 7155 Rdlr. Affcettelfen af alle Sor- I
ter Suffer var betbbelig, ba Rafﬁnaderiet holdt Prjfen med
de kjobenhavnfke. Det forfynede noeﬁen alle veﬁﬁellandjke
Kjobﬁceder. *Til at hente de raae Sukkerm Steenkul og an
dre Materialier og til at bortfore be raffinerebe Guffen, ,
fom ei blebe afhentede af Kjebmaendene ibijøbfireberne, hold
tes der et eget Fakten kaldet Arken. Men efterat bet havde
vaeret i Flor i 20 Aar , blev det 1783 folgt til en Privat
manb, en Kanfelieraad Sveiﬁrum fom ei drev Vierket mere,
men leiebe Raffinaderiet bort til Sijøbmaenbene i Byen fom
Qlafbuné', fom bet enbnn afbenyttes til. Det ﬁaaer ikke
tilbage for mange fjøbenbaonffe âlåafbufe, ligefom Vaanings
hufet er et af be fmuifefie i 239m, med en net og godt
vedligeholdt Image, hvis »ﬁre Deell den før faafalbte

el
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buxnlebauge, blev 1769 fjobt af Kerﬁjng og forenet med
hans egen.
Den eneﬁe af de gamle Fabriken font har holdtSvind
fetten nb; er altfaa sllaviirfabrilien, fom nu har ftaaet i
95 Aue.
I Krjgens Tid anlagte et Interesfentiknb flere, vil-fe:
_lige âabriler, tneeft til sl'aonmlbâveeverie. Til djsfes Ind
retning blev der k'jobt fiore Gaarde og mange fmaae Boli

ger til Bopcel for deres erbeioere, og Alting blev, faaviot
det [od ﬁg gjøre, brevet fabrifmæâﬁgt, og dog leverede In
teresfentfkabet gode Vater; ifoer forfoerdiges en Meengde
ábomuloâfiromver, foruoen andre Ting, til bvillet Maal
DagligeÉtrompeververfvenoe bleve forlfí'evne fra Mngdeborg. Men da efter Fredsﬂntnjngen *1814 Godtkjobs-Varer ftrom:

mede ind i Lnndet fra alle Kantew faae det ﬁg nodt til at
.ophceve Fabriken-i det Storex bog faaleoeâ, at enfelte Grene

* endnn bleve fortl'atte, ders Lcerljnger ublaerte hos deces bed
kommend'e Meﬁere og disfe tilíiræffeligen derfor unde-*ﬂot
tede. Enkelte Geene af denne Induﬁrie beﬂaae enonu, men
Vfor Privatmeends Regning.
I felve Papiirmollen er en Qðomuloâmanufaetnr, fom
blev anlagtfaf det nys anførte Inceresfentikab.

Men den

leverer nu íffmi ﬁrnple Varer- fkjondt sRaffineriet er i god
Stand.

Den leverer omtrent om Qlaret 25-_-30000 Pund

Lyfegarn og grovtfyflet, dog fpindes oer ogfaa`paa 5 Spim
demafkiner med omtrent 1000 Tene noget ﬁinc Garn. Den
beﬂjeftiger imellem 30 og 40 sllerl'oner.
'
/ Allerede i henimod 30 Aar har der vaeret en Toi- og Lin'ned
væver eller äabrif'ant, fonrleverer ﬁmple Varer aflllb, meeﬁ
til Brug for Bonderne og ﬁmple Folk, ikjondt han ogfaa
kan levere ﬁnere. Der Reierfenfke Fond har tilmeuntring

*
\

foræret ham nogle Inﬁeltmenter til Lettelfe for hans Vee

verie og gioer ham desforuden en aarlig çJlraemie.
En anden Bomuldstoivceverh eller fvm bet nu vebber,
$abrifant, Giolgian, leoerer enbnu en ﬁotre s.maengbe baabe
ﬁne og grove Vater,

Quantiteten af hans Affaetning kan

omtrent ikjonnes af det Antal Folk- fom han bruger til

Vceverierne, nemlig 12-18 Svende og Drenge foruben

Arbeiderne.
End er her en äomuloåoæoer, (om fabriferer meget
forfvarligt Givbá, men ffal, efter Sigendex ogfaa holde Pri
fen temmelig hol.
At även i bet øvrige~var faa mange Slags Jpaanb:
voerkere og J'panblenbe, fom ber ubforbreâ efter Snbvaaner:

nes antal, forﬁaaer ﬁg af ﬁg (elv. Imidlertid er den Nee
.ring _brivenbe Klasfe i be fenere Qlaringer bleoen vforøget
med nogle Qäorgere, fom drive en Sliaeringâvei, Byen for
iffe kjendte noget til. Saaledes er het nu to Sitalienere,
fom- 'handle med ﬁnere Lnxus-Artiklew Olier og Vande- men
udfcelge tillige, ba disfe Vater ei ville funne fvbe en Fami
' lie, ﬁere grooere SBarer, fom ﬁnde en- mere Daglig Affaetning.
Ligeledes er ber anlagt et Bryggerie af Howto] og to
egne Bryggerier af Dagligol- fom ellers alene blev leverer

af Kjobmaen/dene. Disfe Kjobmcend eie be ﬁel-ﬁe Gant-de
i Byen og ﬁdde for ﬁotﬁe Delen i en fvaer'ââebrivt. De
have tillige ftor Avlsbrug. De handle naeﬁen med Alting
af hvad der kan btuges i en Kjobﬁadh men dog tages meeﬁ
J'penfvn til Landmandens iarv, fom affætter ﬁne Vater vor;
dem og ervolber Derfor igjen alle ﬁne Fornodenheder. De
ere del-for ltrtelroemmere, Silaebefraemmere, J'pofefræmmere,

Sifenfræmmere, J'pørfræmmere, åörænbeviinâbraenbere, fom
ei~ffal være nforbeelagtigt, ba be benvtteålﬂ'albet til at

waffe Stude meb, Kornhandlexez Tommerhandlere o; f. v'.
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Den ﬁdﬁe Nee-*ingsgren »var nceﬁen gani'fe ubbøb under ﬁd
ﬁe Krig- men er nu lammet til Live igjen. Denne Handel
indln-ingende for Kjobmoendene- og gavnlig og fordeelagtig

for Omegnens äebeere, fom eller-s med "tor Befoeeelighed*
maatte heute deres Sømmet' fra Hovedﬁaden- var hidtil for
bunden med en koﬁbae Vanjkelighed.

Da Ifefjorden nem

ligaå Mill fra Roeskilde ved Selfoe Grund il'fe er feilbar

uben med fmaae Samler, ba Renden i ?Miils Laengde ei
holder mere end 2 til 4 Fod Vaud: faa maatte Kjobmcen
dene lade deres Silbe med Traelaﬁ- Tegl- og/Muurﬁeen og
andre Varel* losfe i Frederiksfund- hvoefra Varerne blebe
afhentede i mindi-e Fakt-eien fem kunde indtage 60-70 'Ten
der Korn. Denne Losfen *og Omladen var naturligviis for
bundenxmed, mange Omkoﬁninger og maatte fordyre Va- *
rene. Til Bequemlighed ved Losningen havde Byen ladet
hogge en Skibsbroe paa bet faakaldte St. Iorgens äjerg,
oder 100 Al'en lang, til hvis Bedligeholdelfe ethvert Farceß
fom lagde an ved famme, maatte betale en bis Afgivt.
Den-ne Broe liebte 1793 nogle af. ybe førfte Kjobmcend -af
även, med de Retcigheder--den hidtil havde havt,
Man havde laenge inbfeet, at bet vilde vaere langt for:
beelagtígere, ei alene for Kjobmaendene og Vyens Indvaa
nere, men ogfaa for Omegnens äebaere, naar de [terre
Silbe Hunde med deres Laﬁ feile lige til denne äroe, men
flere Om'ﬁeendigheder foehindrede hidtil udforelfen af denne
henﬁgtfoarende Plan. For 2 Aar ﬁden fremtraadte flere
drivtige äorgere med det Fox-ﬂag* endelig at“faet,te denne
. Plan i Viel-k. Arvingeene efter be `Saüebnnenb, fom äroen
' havde here til og hvis -Eiendom den nn var , ikjoenkede den
1* frivilligen til även, far at lette Sagen. Efter nogen Cor
refpondents med vedkommende Qlutm'iteter, bet kongl. dan

- Re Kaufelie og General Toldkammer og Commerscollegium
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blev Vbet enbelíg paalagt be, til denne Plans lldforelfe nb:
næbnte Gbmmíâfærer, Borgemeﬁer Jnﬁ'ltsraad Smøller,
Kammerra'ad Albrecht og den eligerede Borger Maler Eh
lerâ, derom at indhentefamtlige [katteydende Borgeres Sam
tnffe, og aldrig har man i nogec Samfund feet Mage til en
faaban Genbrægtígbeb, forn den der ixBorgernes Sbt'famling,
angaaenbe denne Sag- fandt Sted- thi alle, ikke en eneﬁe
nnbtagenI ﬁernmede for çlllanenâ Ivoerkfeettelfe. De kunde
ei heller anbet end bifalde ben, naar Gavnligheden af denne
Indretning blev indlyfende for dem. Ifolge denne eendroeg
tige Beﬂutning erholdtByen et allernaadlgﬁ kongl. Refcrjpt
om at Arbeidet maatte fnlbføreå. I Aal* bar man begyndt
paa at bygge en egen SDhtbbermai'i'ine til famme Brug for

beﬁandig felv at have en ved Jâaanben, og man haaber at
man enbnn i dette Aar kunde blive fcerdig med Arbeidet.
.Hele Streekningen- font [kat opmnddres- beløber ﬁg til om
trent 3000 Qllen i Lcengden. kaoﬁningerne til dette noe
Anlaeg ere anﬂaaede til omtrent 14000 Sibir., fom med Ren
terne efterhaanden Wal betaleâ af de Broepenge- hvert Far

toi maa' etlægge ved Skibsbroen. Naar Capitalen er af
betalt, fan ben rene aarlige Gevinﬁ anvendes til andre
gavnlige Indretninger- til Befparelfe for Byens Krem
nerkasfe.
Siden vi nu ere i Ifeﬁordenx bør vi ei forbigaae dens
(Sann ogfaa i andre Henfeender end Skibsfartens* Den
lever-er mange forfkjellige Sorter Fifk/ og efter vor-es Smag
langt bedre og fmagfuldere end de af ben rene, falte Sve.
Paa Bjerget ei alene, bvor der gives mange Familiew fom
alene [eve af Filkerie- men ogfaa afLandboerne i alle Lands
- byer langs med 'Fjordenx fra Gaardmanden til Indﬁdderen
drives denne Roeringsgren. Ifefjorden feder noeﬁen alle til

Hunsbrug befienbte Fifke og derte i ﬁorMoengde. De fcelges

.
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berfor i Roeskilde for en overmaade billig Priis og fjøreð
tildeels hele lcesfeviis til Hovedﬁaden. Hvem har ikke nøtt
tale om be læffte Roesfilde Flyndere? Endog de grønbe:
nebe, tørre J'Qornﬁft have en bedre Smag end be, bet-fan;
ges i puntt Saltvand.

I Roeskilde boer et ei ringe Anka( af Embedsmaend
»hvis Indtaegter for fiørfte Øelen fortan-es der til Gavn for
Byens Qåorgere, ba be deels bel lonnes af Communen 'eller
be, med deres Tjeneﬁe forbunbne, Sforberﬁmen bog meefl

I af ben kongelige Kasfe eller af be rige Stiftelfer og af
Bonderne i de `fperreber, fom Roeskilde er omgibet af.
Byens sJliagifirat beﬁod for en Snees Qlarﬁben enbnn
af en Voigemejierx to Raadmaend- en âllolitimefier, en Bye
foged og en Byefkriver.
Alle disfe Embeders Beﬁyrelfe

hviler nu paa een Mands Skuldre- blot at han har faaet
en Byefkriver til Hjelp. Amtsforvalteren over Roeskilde
Amt har fri Bopcel paa Palaiet ligefom Palaisforvalterenz
be lonnes af den kongelige Kasfe.
- Af Geiﬁlige er der i Roeskilde Domprovﬁen og Sog
neptæﬂen peb Øomfirien og en Capellan eller anden SDræfi
fornbenðben examinerede Catechet ved êäorgerffolen, Can
toten, Organiﬁen og/en Klokker. Sognepraeﬁen beb Vor
Frue Kit-ke og St. Iorgens Kirke fører fin Hunsholdning
i Roeskil'de- nben'tingefie Byrde for även, ligelebeâ sJlræa
[len paa Biﬁrup.
'
Øomfirfenâ Vaerge og tillige Stiftfkriver og For-Halte
ren eller Ridefogden ved Ønebrøbre J'pofpital ete fotpligtebe
til at boe i Stoeâfilbe, men erbblbe deres Gage af Stiftel
fernes' Fonds. ilaererne beb Latinffolen lvnnes af Skele
fonbet, fom ei alene har noget tilovers for Øifriplene, men
kan endog undvaereﬂere tnﬁnde Daler aarligen til at af:

hjelpe de andre Skolers* lirang med.

\
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Roeskilde har naturligviisf (om een af de oígtígfle Sta
tioner, hvor dagligen ﬂere Poller fra alle Kanter enten
ﬁnde fammen eller pasfere igjennem, en egen Sboﬂmefter,
"om har en urolig Tjeneﬁe.
'
Andre Embedsmcknde hbis Embedsdiﬁricter ere noen:
for Noeskildex men dog i Noerheden og for det meeﬁe ade
fpredte rundtomkring Byen- have valgt Roeskilde- fom Mid
delpunccet for deres Embedskreds- til deres Bopcel- f. Ex.
begge berreoáfogoerne, Forvalceren oveeKjobenhavns Ma
giﬁrats Godsx Forvalteren over lInioel-ﬁtetâgoofet, en Di
ﬁricts-Leege, foruden 4 andre praccifei-ende Qæger, der leoe

[om Privatmcend *i Roeskilde- og Frokenkloﬁret med ders
hele 5JJel'fonale.
*
Dertil kommer endnu de ved Told-Accife- og Confum.
tionsvoefenet anfatte Embedsmoend og Qðetjenter, [om be
ﬁaae af en âolo: og Gonfumtionâeﬁnfpecteut, en Casferer '**
og 13 Betjente. §__o_l_ben indbringer eiSynderligt, n'eppe
nogle 100 Rdlr. aarlígen, men Accifen og Confumtionen
henimod 60000 Rdlr. nal-ligen. I forrige Tider var Con
fumtionen bortforpagtet og Forpagceren betalte aarligen en*
vis Sum til den kongelige Éañfe, ligefom endnu Bomfor
vagterne Betale til âBeioæfenet, nemlig 2-3000 og tilﬁdﬁ
6000 Rdlr, aarlígen. Men da General-Toldk'amret erfareoe,

at det nok indbragte nogle 20000 Daler: faq tog det hele
Veefenec under ﬁn egen Val-etoegt og der blev anfat longe
lige Betjentec. Kjobmand Bons Lat-fen var den ﬁdﬁe Con
fumtíonâforoagter, i det mindﬁe af Navn- mount der noE
var flere af de andre Kjdbmoend i Compagnie med ham.
-Som et befynderligt Tilfoelde kan endnu anføreå, at
der gives i Roeskilde over 40Enkely af hvilke omtrent Halv
parten lever af del-es egen Somme, af Penﬁoner af Enke;
kasfen efter deres Mcend eller af de oﬁentlíge Stiftelfer,
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deels i offentlige Stifteler, og den anden Halbpart er naer
ringsdrivende Borger Enker og Fattige. Enkerne tye gerne
til Roeskilde, fordi de, med mange Andre, ere af den Fort

mening, at det ei er faa kostbart at leve i Roeskilde fom i
Hovedstaden, hvilket dog i mange „Henfeender flaaer feil;
nogle, ifer Praeste Enker, tye dertil for deres Borns Skyld.
Husar: Escadronen, fom ligger i Roeskilde, fortaerer

vel en Deel Penge i Byen, men koster den ei heller ubety
deligt. Foruden frit Logement for Officererne, Barakker til
Karlene og Hetene, Vagthuus og Sygestue med frit Lys
og Varme, maa Byen endogsaa. skaffe Escadronens Mar
ketender.de nodvendige Bespisnings: Redskaber, Bopael og
Ildebrand. Derfor belober Indquarterings Hjelpestatten fig

for Bieblikket til en Sum af 1100 Rdlr. og Indquarterin
gen i natura for Escadronen til omtrent 1900 Rdlr., fom

for en halv Snees Aar fiden endnu var naesten det Dob:
belte, fiden Byen maatte leie faa mange Lofter til Magazit
ner, Fourage o. f.v.

-

I.

Byens nuvaerende Justits- og Politieforfatning,
Gaarde, Hufe, Brolaegning c.

V have for myligen anfort, at Byens hele Magistrat,
fom har at forge for Justitspleien og Politivaesenet, er for
enet i een Person. Imidlertid har Zvrigheden baade i
Byens sconomiske fom i dens Politie Anliggender en bety
delig Stotte i Byens 6 eligerede Maend, af hvilke de nur
verende ved deres Indfigter og utraettelige Virksomhed have
erhvervet dem fore Fortjenester. Som Betjenter har Poli
tiet en Vagt, og Torvemester, en Raadstuetjener med en

U

U) 0

. Smeobjelper, og en Herold eller Stadstambour ligefom x_
andre Kjebﬁceder- der ved Trommeﬂag beﬁenbtgjør offent
lige og private Anliggendeij, men dog tillige maa ubføre an:
ore ForretningerF font vedkomme Spolitiet.
Af de 5 Voegtere- (om Byen bar, er den ene Tauru
voegter og tillige erreftforoarer, men der burde nok være to,
ifald Tjeneften [kal pasfes nøiagtig; de 4 andre ere Gade
oaegtere. Disfe 4 have enhver flere Gader at gaae igjen:
nem om Ratten og tilfammen at pasfe 8 Gadelygter. Dog
gives der foruden disfe 8 offentlige Lygter

ogl'aa enfelte

private. Det er i Vom-ß hvad der længe har oæret at on
lle: at Vcegternes Antal ﬂ'al forøgeâ med et Par andre og
Lygternes indtil 20.

*Da det jo kunde hoendes- ac çJilolitiet, foruoen disfe
Perfoner- i paakommende Tilfcelde kunde trænge til Asﬁ
ftence: faa er Der, iftedetfor den -forrige ëborgerbeoaebning,
oprettet et Politiecorps af Qêorgere, (om beftaaer af 24
smani), foruoen Gbefen, en Lieutenant , en Commandeerfer
geant, to llnoeroﬁieerer og en Fanejunker.

Da Borgerbe

voebningen ophoevedes, blev der oprettet et not, nu over

maade godt organiferet, Brandcorps. Det- har 6 Sproiter
de tre "tm-"te enhver med 50 Mand Befoetning' foruden Of
ﬁceren og unoeroﬁieererne, og 3 mindre med mindre Befoete
ning. Oele Corpfet udgjor omtrent 200 Mand. Til Held '
for begge Corpferne hat* Valget til Chef truffet en Mand
fom for 'har oæret Militoer og følgelig forftaaer Qjeneften,
og Y hvad der er oel faa oigrigt, ved ﬁn iåtimanitet i bei
Grad har erhvervet ﬁg ﬁne Medborgeres Tiuid og Yndeft
Capitain Sveiftrnp nemlig, Gjeftgiver, i Gjeftgivergaarden _

Prindfen.

*

For en 12 Aar ﬁden havde Byen endnux (om de flefte
Smaafteeder, et ubehageligc Udfeende. Naar Øiet l>el)ageli:`
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a

gen hbilede paa `een fmn! Guard eller» eet pmttelígt Huus:
faa ftøbte det derimod paa 10 gamle Renner eller byttet,
fom i mange Aar ikke habde modtaget nogen anden Repa
tation end en Smule Oberkalkning eller Oberfcrygning af
alfkens Slags Kalkfarber. De ﬂefte baade Gaarde og Hufe
bare (og ere det tildeels endnu) kun een Etage hoie med
fmaa Quifte paa. En ftor Deel af dem habde endnu Straa
tage, der fom ofteft faae faa meget desynkelfgere udx jo

ftoerkere eller tiere Vindene habde legec med dem. Veerft
faae næften Vognmoendsgaardene ud.

Pau faa nær, bare

alle Baghufe teeggede med Str-aal og, befynderligt nof, dog
fandtes der endnu 1819 noeften 100 Fag mere Forhuus
med denne ëöeflæbning, end Baghuus.
Imidlertid bar der udkommen en Kanfelierefolutiom at
alle .Hufe inden 31te Juli 1820 fkulde mere teglbængte.
Delle Were nu bel ill-*e faa netop inden den beftemce Tid

da dem Vuds Efterlebelfe fandt mange Vanfkeligheder
' idee fnart det ene .Huus ei kunde bære iegltag, (nart Eier
mandens .Lomme ei kunde ffaﬁe nogen tilbeie. Dog jævne:
des dette eftetbaanben, deels bed gjentagne Erjndringer
deels derved- at den ene Naboe íEEe bilde fcaae tilbage for
den anden. Nu habe alle åðpgníngerne i Ipobebgaberne
Segltag, imedens nogle Boliger paa Frne Kirkegaard fon
ben, og de faakaldte Stlbfterbufe, norden i Byen endnu habe
Straahcetter paa. Paafaldende er bet, at Frdkenlloftrets
udhufe endnu ere ftraataeggebe, da Klofterets Bygninger
fkj'dndc famme er fritaget for Byens Jul-isdiction- dog ligge
midc j även, paa Byens Grund og dets Lader neppe ere
20 Skridt fra de noermefte teglhoengte Borgerhufe. End
mere baafaldende er det , at, ﬁden Forordningen i Kjdbftm
den bar bleben efterfulgt, Teglftenene blebe tagne ned fra

Gartnecboligen og idisfes _Sieb anbragt Straatag. Aar

,
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fugen dertil ee uveneoivl, at denne almfndellge 'politic-An
ordning ei er bleven Vedkommende dekjendt og ac Pau-os
nerne kun een eller to Gange om Aarec ere der tilﬁede; thi
i andet Fald kunde denne Efterladenhed anfees fom et Slags

Ligegyldighed imod almindelige Sllolitie:anorbninger og et
Slags Overhovedfeende af dets naermeﬁe Naboer.

Da Gaardene og J'pufene i Byen ifølge denne Anord
nings Bydende vare blevne pynteligere foroven, føgte man J
dgfaa at give dem et fmukkere Udfeende forneden og man*
kappedes om, hver efter ﬁn EvneF at give Bygnfngerne et ,
bedre Udvoctes. Paa denne Maade bled Byen forikjsnnet
ved de gamle Bygningers Oppudsning, imedens der dleve'_
opførte en Dee( nve, meefi to Etagen") tildeels grundmurede;
Bygninger i en .ﬁmpel- men deﬁo beha'geligere Stiil. Der

gives nn, i Jbovebgaberne at ﬁge, kun fna Hufe og Gaarde
fom trænge til en faadan Methamorphofe7 for at ligne de'*
andre; men disfe ere deels faa forfalbne, ati det min'oiieí
Halvdeleu mane dygges fra nvt, deels mangle VQierne'veli`
ikke Billie men Evne til ac anføre koﬁbare Forandrjnger.

Imedens daade *Ovrigheden og Borgerne“ faaledes gönne: dem al mulig Flidfor at forfkaffe även et mere; maling; _
og vevageligere Udfeende ved at bortffaffe, faq _meget
Alte hvad der kunde ﬁdde Øiet, ifær i `lbovebgaberne, bvoçf:

igjennem den ﬁore Landevei gaaer: maa man beklage)
der endnn finner et sIllanfevcerli, fom er *Mage til det af
'
ovenfor` Pag. 147-748 anførte, det Planke'vaerk nemlig, folie'l
er Graendfejkjel imellem äeø'fenflofieretâånnge ogl den' of
fentlige
vnave,
KloﬁeretLandevej.
ikke vil *Der*
flaàe er“faa
'tilbagemegetx'destet-e
for*Bokgerne's*at*ÅSíðib'lfioerl)l_fe'by

for at forfl'jønne även, da *det ellers let kunde fomme'iI
(22)

I
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fall! Dmbømme baabe hos Indloendlnge og de mange Frem
mebe, fom Reifen fører der forbi. Plankevoerket ﬁod der
maafkee ei heller mere i den nuvoerendeSkjkfelfe- hvis Bed
kommende vare gjorte opmoerkfomme paa dets Skrebelighed.
:4 :ngaa Gaderney fem for en Dee( Am* ﬂden endnu
bare meget maabelíge, ere blevne godt brolagte og boltaeêl
ljgefaa godt vedlige-nagtet den (være Fcerfel paa Konge
neien, fom gaaer midt igjennem Byen. For noervoerende
“Ein ere ei alene alle J'ponebgabe'r, Hoved-Sidegaderne ibe
regnebe, bebre brolagte, og , hvor det [od ﬁg gjøre, Deﬁz
nebe med 'et pasfende Fo'rtog- men ogfaa en *'heel Dee( af
He mindre Gâaber, af hvilke Bye-1 aarlígen ladet iﬁan'dfcette
nogle, faa man nu fan gaae tørfobet, hvor man for knapt

kunde vade igjennem.
.*Iblandt de private ängnínger, af lnrilfe der gives flere
` riet'> fmuffe, ubmeerffer ﬁg dog ingen faalebeé, at den frem
fgrlanbre kunde egne ﬁg til her at udpeges, da de meerle:
lålgﬂelallerebe ere anførte paa ﬁne Steder.
AfMoeckvoex-digheder har Roeskjlde ingen mere at frem:
nife, hverken fra Oldtiden eller den nyere Tid- undtagen
Qemfirfen og ?Joe Frue Kicke og de enig levende Kilder.
Men en Curioﬁtet ,gives der endnu i Roeskilde- brother)
mangen en Fremined er gjælfer. Der foregives nemlig, at

*K den Infcription paa en Green, fom er lnbmuret i en Gaard
/ n'fí'líg for' flere Qlllebelgenås i det baglige Liv Skolemeﬁek

ﬁraeb'e', forfnnber, anderer Freden ﬂu'tcec imellem Dan
näark-*og Sver'rig 1658 og af den fvenjke Konge- Karl X.,
reliberffrevet.

Smange, endog mange Borgere iRoeskilde

troe "det e-ndnu'pog dog“ ﬁaaer der ei mere og ei mindre
end;
l L

:gi
*x*
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Jeg blev i Aske lagt
Ved Guds retfærdig Riis .

'"

Jeg blev igjen opvact

Gud ske Lov Æ! og Prüs.

Als. v'ND (Bind) 1736.'
I Roeskilde ﬁnde 5 Landeveie fammen: Jbobeblanbe;
beien til `Wjobenlmbn, til Stingﬂeb, til Jbolbef, til Frede
riksfund og til stge. Der er en Selvfolge, at de mange
Glennemreifende lade mangen en god Skilling blive tilbage
i Roesl'ildey ifaer naar be blioe der Narren over. Disfe
modtages og bevcertes i to Gjaeﬁgivergaarde. Den ene,
Prindfen, er over 100 Aar gammel, [kjondt Landeveien
dengang- ei endnu gif igjennem lelgaoen, hvori Gaul-den
ligger. Den har i mangfoldige Aar viel-et bekjendt og be
romtkfor den humane og reelle Behandlingf den raffe Op.
vartning og de gode Spife- og Drikkevarer- man faaer der.
Hvem af vor-es aeldre Lcefere hujke il'fe Md. Roﬂed- og hen

des Qlanb, font Gàiæftgioerífe, fynes at mere gaaet i Arv
med Sudet.

*Den anden Gjoeﬁgivergaard ligger i Skomagergaden
og dens egentlige Radu er Ham b o rge r .H e r berg , ffjonot

ben edel 'daglige Liv kal'des for Poﬁgaarden , forbi Poﬁvae
'fenet 'eiede'den *for en Dee( Aar ﬁden og çlðoftmefieren enbnn
boer i ben ene êioeﬁoi, bbor4 tillige Poﬁcomptoiret er. Nav
net har Stedec faaet efter en gmane, fom' bebte J'pamborg'.

1735_braen'bte det af, men dns 3 Aal* Derefter opbngget
igjen og forítorret'oeb'ﬁljøb'íaf en anden Grund , hvor nn

den ofilige Lcengde er. “Her *holder nu Shoften' for Poﬁme

'Nere'ns i Skyld
og bei-beo erbolber Merten
en_. Dee( Sogning
'1
H
._
,
afåieiíenoefffyonot Varelfern'e'ere maabelige. "J 53:01/
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g_ Foruden disfe Gjoeﬁgiverﬁedeezgives der; endnu nogle
giSeertêlmfe, bvor Reifende-tage ind: og fnnne baade faae
Logie og Spife- og Drikkevare-*Z'l fomi bet. mindﬁe ere lige:
faa gode og dog ikke faa ovre, 'font-T .Hmnbotger Herberg.
Af ﬁmpleVeert-shnfe gives. dee enﬁor Moengde iRoes

filoe, og foruden de til Voertikab Berettigede [kal der og
faa giveo'anore, fom drive denne Rai-ingsgreen v'ed* 'Siden
af deres men.
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Roeskilde og dens Omegne ll'av'e'fra _den- eifeSide'Ülige
- -faa trille, fom fra den anden Emule?“ og muntre Udﬁgter;

thi oaa den oﬁ'entlige Landevei model* Øiet imddZSSnden
:knapt et Treee elleren Qðufi, (om defined Fornsielfe kunde

*-hvile paa, dog vel dyrkede ngre, og. Roeskilde defirkes
Tam-ne lade til at ligge lige-foran Va-ndringsmanden; men
.man maa alligevel fra Hofe Toﬁrup endnu fjeoe ﬁg halo
Å-an'oen'âlliiil frem, forenoman naaer dem. *Pag den nord

dige Side gives derimod de yndigﬁe) m'ligter, man fan on;
fke ﬁg. Heiden af Roeskilde forheier meget-:ben fmukke
_Udﬁgt over den langt lavere Sifefioro med dens ﬂdvbegroede

*Breddee paa ven veíire Side- oemange Kiefer og oe, [torte
eller minore, Qâaarbe, [om Bid'ﬁrup- Self-sen, og de-znzange
'Kicker med *dei-es_ hvide Tam-ne." „Mannen enoog -i Jiart
.Veir fee langtginb; i Hornshexred, _ og tydeligenFrederifs
ftmo, fomyligglerkämweil'e herfra: :Joa- -ogfaa at gjore Pneu

yndigere 'end den var for eimange

linen, dude enfelte

Maend fognat-,efterligne _Natnrenlnidet -de paa._e_gen Bekoﬁ

nine gjorde Anlass til, Quell-WWW (W MULTI-lden
nere og ärremmeoe.I Saaledes_ _l',.fa,n,1n4a_nl igjenfeggjêiartnet

Elleys Haugesdlqnﬁereejxrn(Eil.Mensen-,W212have
omtalt for, gage, til den faalalote Siloﬁermarl', (om den nu
.

'
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daerende Priorinde for Frokenklosterer, Comtesse Lättichau,
- har omskabt fra et Ode til et Eden. Lidt Bukage, daar
ligt Graes og raadnede Fiskeparker indtoge for endnu faa
Aar fiden Pladsen, hvor der nu ere de deiligste Spadferer
gange i en engelsk Lysthauge; Fisikeparkerne, hvorifor Skrup
tuder, Froer og Vandkalve havde deres Ophold, ere ren:
fede og nu befatte med Karper, Karuder og andre Fisker
forter.

-

Herfra forer en landlig Spaderevei til. Maler Ehlers
Molle, omkring hvis Dam der ere Anlag, hvorfra man
har den ypperligste Udfigt over Fjorden.
Gaaer man over det gamle St. Agnes Straede: faa

treffer man et ungt Anlag til en Hauge, som i Tiden ei
vil give de andre noget efter i Skjonhed eller i fmukke Ud
figter. At dise Anlaeg, Klostermarken undtagen, falde i
det Smaae, kan man let taenke fig felv.

Graabrodre Kirkegaarden habe vi allerede anmeldt som
et behageligt Spadserested.
-

K.

Roeskilde Byes forrige Storrelse, Indbyggernes
Antal og Byens Historie, forsaavidt den er os
bekjendt.

-

Fortellingen om Roeskilde Byes oprindelige Opkomft, dens
Tiltagelfe, Omfang, Indvaanernes Antal o.f. v. i de ael
dre og aeldste Tider, kan aldrig komme til at bestaae af an

Stykverk,

da vi aerligen maae tilstaae, at vi hver
ken af Documenter eller Skrifter vide noget Synderligt

det end

derom, med Undtagelse afde offentlige, geistige Stifteler.

_`
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Ac Hågen har en SJlianb, fom hedte moe, og Kilderne
at takke for fttíRavn, derom er vel ingen Tvivl; men hvem
denne Roe hat* været, og i bvilfet Aarhundrede han har levet,
bet-om lønner det ﬁg ei engang umagen at ville gjette ﬁg
frem. Hvidfeldcs mening om, at en Mand ved mann Stue,
font ﬁulde levet i det 5te Aarhundrede- var Vyens Stifter

og har givet ben ﬁt mann, ville vi`labe ﬁaae ved ﬁt Beet-d.
Men at Byen allerede før, og maaffee længe found Ha
rald Blaacand valgte den til ﬁt Opholdsﬁed og der [od op
føre en Siirle, maa have været en ikke nbetydelig Boe
derom fan il'fe herfke nogen ivivl, thi en ubetydelig
Bye vilde han neppe have valgt til der at vpbpgge et inn:
pel til de nye Guders Dyrkelfe- minbre endnu til ﬁn Bo
pæl. Det maa Derfor not anfeeô for Fabel- at en anben,
ælbre Jäanbelâplabâ, `lEaagelfjvbing (i Egnen af de nuvæf
rende Landsbyer .fps i b y e og R o r u p) ffulbe være bleven ﬂyt
tet til Roeskilde. Men ligeíaa viﬁ er det not ogfaa, at den
gamle Kjobﬁad maatte tomme i des dybere Forfald- jo mere den
nye tiltvg jVelﬁand baade dedHoffets og Bifpens Huushold
ninger fammeftebâ og bed den langt forbeelagtigere Beliggenhed
til Handel. De'els har vel ogfaa Regjeringens Flytning fra Leire
bibraget til denne Byes unbergang, da den ikkun laae å Miil
fra Sivngevoligen, hvor Rvngen, hans Ipelte famt de øvrige
Folk og Indvaanere let kunde bortbytte deres, for det me:
ﬁe i fremmebe Lande bed Nov og sDipnbting erbvervebe, Bm

Q

rer imod andre Livets Fornodenheder. Ligefaa naturligt er
dtet-7 at Indvaanerne efterhaanden omvexlede del-es Bopoele i
den gamle Smd med andre i den noe, og det er dermed vel
ifEe gaaet meget hurtigeeef end da for 3-400 Aar ﬁden
* , l Kjebenhavn efcerhaanden udfuede det mægtige og rige Roes
kilde tilMarv og Been- og i nyere Sitet Frederiksfund efter:

í. haanden opaad Slangerup.
\ 1
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At även allerebe, for-end .Harald älaatanb ﬁyttede der
inb, maa have været enten en temmelig folferig Plads eller
ogfaa i fort Tid taget overordentligen til, fremlvfer ogfaa
heraf, a'c den allerede 30 Aar efter ﬁn Opkomﬁ blev Bi
fpefæve., og at der Z4 Aar Derefter igjen allerede blev be;
gyndt paa dens endnu fiaaenoe, nforgængelige 9)?onnment,
Domkirken. ngaa anfører Saxo den paa famme Tid fom

Danmarks ﬁorﬁe äve, hvilket den da hadde let ved at være,
da de andre Kjobﬁeeder vel neppe talte mere end hoiﬁ nogle
tnﬁnde Indvaanel-e.
.
'
Latterligt endet i bøiefie Gradx *hvad aeldre Jbiflorie:
ffrivere i Forbigaaende have fadlet dm Roeskildes Dmfang.
.Havde även været faa lvffelig, fom mange andre langt
mindre Studer- at ﬁnde en egen äeffriver for halvandet
Aarhundrede ﬁben, da det endnu eiede alle ﬁne Archiver i
ﬁt eget Skjvd: faa bilde man af disfe rene `iiilverI kunnet
øfe de ﬁeﬁe nodvendige Oplysninger om Byens Dmfang, og vi vavDe-iffe bevøvet at kjede os ved faadanne' utrolige *
Dverbrivelfer, font endogfaa de nyere og nyeﬁe Skribenter
troligen have gjentaget, og det er ilfe at nægte, at det jo
klinger altfor romantif! til, at 9)?ange, ifær Indvaanerne
af det nu bitte Roeskildeﬁ ikfe gjerne [kulde troet“-det. Hvil
ken ﬁolt Tanke- at foreﬁille ﬁg en äve, fom var' 4 à 5

Miil i Omkreds med 100,000 finvvaanere, endfkjvndt
ei engangnogen Tranﬁthandel kunde ﬁnde Sted!

Man

hat faaledes ei alene regnet St. Jul-gens Hofpital og äjerg,

men endog Bidﬁtup med Slottet og Kitten med til Roes
kilde. Imidlertid hat* man dog ikke villet forvrifte ﬁg til
at drage Nebbeﬂottet med ind i även, men træffer en Li
nie til Svogekslev- fom den colosfaljke Byes veﬁlige Grundie

å Miil fra även felv. Mod Sonden fl'al den have ﬁrakt
ﬁg langt ud over Frue SiirEe og imod Veﬁen til Hedegaar

x
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den eller Roeskilde-Hvile. Mod Norden kunde de ikfe nb:
vide ben, ellers maatte be have knebet et Stykke fra er
fjorben. Vi faae oel at opføge anbre ercenbfer.
Vi have feet ooenfor (Side 223 og 22,4),` at Viikop

Erlandfen lob bet nye Jpelligaanbøbunâ, fom laae ubenfor
êlâoen, flotte inb i famme. Vi kjende det Sted- hvor bette
.Hnus bar lagt, nemlig norboefllig for `fpelliglorellilbe, mibt
paa ben 9)?arE, fom kaldes Kloﬁermarken og endnu borer
Duebrodre Hofpital til. Vi vide enboibere, at St. Jar-gens
J'pofpital, fom flige Jåofpitaler i alle C'ötaeber, laae ubenfor
Byenf imellem denne og Fiﬂerleiet nebenfor Bjerget. Den
veﬁlige Gjrcenbfe har altfaa gaaet langê med Qlaen, paa
dens oeftlige êibe, ladet det nye Helligaandshuus og Hel
ligkors Kilde ligge tilbøire, har derpaa truffet fig omfring
fiore Qälegbamøﬂræbe, forbi ftore QðlegbamâeSiilben, til no:
get ud over Ringﬁedgadens Port, Pan dens fydlige Greendfe

have vi ingen visfe Silenbemcerler, men oille vi ikke meb
932agt, uden al Girnnb, node os til at antage, at Girlaenb:
fen ganffe unøboenbígoiiâ har oaeret langt ude paa Mar
ken: faa ere vi bel nøbre til at antage, at äefæfiningen,

7-- ifalb Byen har veeret befæfiet fra denne Side- hvornf
der ikke er et Spor mere til - eller Groendfen har gaaet
noget fobligt for SJlortenrigjennem bnnbef'jaeret (Gaden No,
29), forbi Vor Frue `Silofier, imellem bette felo og ders
ftore Mark ligeooerfor, berfra igjennem Munkefoeﬁroedet
(Stxoedet No. 11), har igjennemikaaret fiore Torvegaden
(No.7) og derpaa løbet et sDar hundrede Alen ud til Sand
graoene omtrent. Ligeoperfor biâfe, paa den nordre Side
af Qanbeoeien, ligger et meget fumper Veengex fom nu hs
rer ärølenllofieret til. Det indeholder en Dee] af be Jor
ber, `Tom før børte til fpebegaarben, og gamle eller nu lille

ﬁabegaarpé Mark.

I

I. _e

V845
I bette Vaenge ﬁndes er Slagsr paa flere Sreder igjen;
nemfl'aar'en, Bold med Grovrer paa begge Siderne. Begge
Delene ere meget foi'falbne, Volden nebfunlen og Grovrerne

`tilgroebe. Man kan ille inbfee, at bette paa nogen Mando
kan have bæret en Indretning til Gavn for QBænget, men maa
babe bæret og er enbnn mere ffabelig, ba ben inbtager flere
1000 Quadrat-Alm Joe-dr fom ei faa gobt kan afbenbtteâ,
fom naar Iorden var jevn, Vi baabe, man bil irre bolbe
bet for en urimelig Gbiåning, naar bi, efter al Sandfynlig
beb, formobe at bet Srykke Sorb, fom ligger inbenfor denne
Bold imod Veffenf har vaeret Byens Eiendom, men bbab
der ligger udenfor (amme imob Øfien, bar herr til be næbnte
Gaarbe, at denne Bold alrfaa har bæret Graendfeikjel imod
Offen. Herfra bar Befaeﬁningen gaaet i en Krumning om:
kring Kloftermarken fydlig forbi ben lille Slow fom nn ﬁaaer
ber, omkring Sr. Qigneåftraebe, fydlig for Baekken til bet
fydoﬁlige `:bjørne af Ifefjorden.

Regne bi be ?Kordel-„wm borte RoeskildeBye til, meb
til Byen: faai babbe be Gamle Slet, naar be give Byen
en faa flot Omkreds.. Dog vilde bet gamle Noeskilde paa
denne Maade komme meger tilfort imod bet nnbaerenbe, ba
ders For-der ﬁrrekke ﬁg imod Oﬁen å Miil og imod Veﬁen
en god balb Smiil, foruden Byens egen Grunde ,og Gjen
nemfnitret altfaa er halvanden Miil.
Da bi nn babe beﬁemr Stadens Greendfe: faa maae
bi bel ogfaa fnbtrabere en beel Dee( af be 100,000 Ind
-vganere fra. Naar man betænfer, at Kloﬁerne med deres ud!
hufe indtoge be "for-ﬁe âilllabt'e, uben at bære fboert befol:`
kede - tbi famtlige Kloﬁere havde nok neppe er Anral af
400 åöeboere-bg be mange Kicker med derer? Kirkegaarde,

font' ei heller* optog noget libet åmim, erden at der boede No
gen; naar man videre betænler,~at...bufene og Gaardene
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dare man een Etages Vygninger: faa kanman del "poi-ge
med Rettex om ber paa et faa ubetodeligt Territet-fund un
der de anførte Qntﬂænbigbeber, vel endog [knlde funne rum:
mes 20000 Jbobeoer, eller om man iffe gjorde klogeﬁ i at
dividere dette Tal? Vores gamle Hovedﬁad/ votes gamle
Konge- og Bifpefced'e bilde ved Ale bette bog endnn ﬁaae
(om en Kampeﬁad iblandc de andre Scaeder.
Vi have allei-ede erinbret, at vi vide faa godt fom In

tet om Bhens Hiﬁorie. Stian enkelte Raedfelfcener og tørre
geiﬁlige Zeller verdslige Model', fnart paa Kongegaarden
fnat't paa Bifpegaarden- meddeler Hiﬁorien os font mcerkvcer

dige Tildragelfer, men intet om dens .Handel og Vandel,
om dens andre Naeriugsgrenß om Inﬁitiens slllele eller bor
gerlige Indretninger- undtagen hvor disfe gribe ind i vigtiz
gere Begivenhedee. Da endog disfe Efterretninger ﬁndes ade*
fpredte i mange forﬁjellige Skrifterh fom ei [mer Mand
kjender: faa ﬁnde vi det ei af êBeien, ber at meddele dem
famlede.
'
To Grufonihedee- font Kong Knud den Store og Kong
Svend Eﬁrithfen [ode begaae i Rix-Een, have vi allerede am
*fort ovenfor Side 5 og 8, fom henhorende til dennes .Hi
ﬁorie. Vi maae gaae et halvthundrede Aal* tilbage for at

erfare Knuds Bedﬁefaders, Harald B'aatands- Dodsmaade.
Harald havde en Sen Xved mann Grenb, fom blev opdraget
_hos den mægtige âbalnatofe. I een af ﬁne Slaegcninge
haaldt fornærmet af Kongen og tillige en ivrig Foefaegter
af den
hedenfke (St-oe,
føgteSåtlereây
han Udbredelfe.
at brenne ﬁg Dettil
paa Kongen
og
at forhindre
den nye
fandt
han et herligt Redikab i ﬁn Foﬁerfsn, font han bibragte
de famnte Qirunbfætninger, han felv havde- og Had imod ﬁn

Fader. Saafnaet denne haode naaet Skjelsaldeeem fendce
~ sJåalnatofe') fom boedepaa åpen, ham med nogleSkibe til
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ﬁn Faden `ltongen,v med den Drbre, at forlange ligefaa
mange Skibe af ham. Hans Form-ing blev ham tilﬁaaet
og ban began ﬁg nu ud i Seen for at noe ﬁg i den ho
nette J'paanbtering, at røbe og plyndre. Decke Haandvoerk
fortfatte han i flere Aar med faerdeles Jbelb, om end ikke
juli til Velbehag for de engelffe Kyﬁbeboere. Ophidfet og
underﬁsttet af sDalnatofe troede han ﬁg nu mægtig not til
at fnnne byde ﬁn Fader Trods- og forlangte en Dee] af Riget.
Det kom til Kamp og ﬂere Gange maatte Sonnen butte
under og forlabe Sliget, han faa gjerne ville falde ﬁt, [kjondt
ogfaa Faderen eengang maatte forlabe nget. Den ﬁdﬁe
Gang føgte Oprorerne at overraﬁe Kongen i ﬁn egen Re
ﬁdents og ieilede ind i Ifefjorden. Kongen var aa'rvaagen
og modte dem med ﬁn Flaade paa balooeien, nol den fox-ﬁe
Gang ﬁden Danmark var chrfﬁnet, at to ﬁenbtlige Flaader
modte hinanden i bette lille äaroanb, og det Faderens og
Sonnens. Den indbrydende Nat forhindrede en Treefning,
* og Kongen begav ﬁg i Banb, for at erholde nogen Forfrilk
ning. Palnatoke lod hans Ophold udfpeide og noermede ﬁg
ubemaerket Kongens çllerfon. I det lamme denne bukkede
ﬁg, for at tage noget ud af Siloen, fkjod Sllalnatole ﬁn fvaere
Bue af og çllilen traf Kongen bagfra med en faadan Magex at
den gif ud af Munden
hvad der er fandt eller
ﬁaae hen; Gjerningen
Kongen er den lamme

igjen. Saaledes fortæller Chroniken ;,
ufandc i Fortaellingen- maae vi lade
ikedte 983Aar eftee Chriﬁi Fodfel.
Harald- hvis Been ere lndm'urede i_

Pillen i Domkirken- den famme, (om oalgte Roeskilde til
Reﬁdents og anlagte der den forﬁe Stil-fe.
.l 60 Aal* vare henrundne efter bet ﬁdﬁe Mord i Dom
EirEen, da man begyndte paa ligedanne Udaad i Kongebor
gen felv,

Den femte af Svend Eﬁrithfens Sonne-y Niels- hav
`

\
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de en'Son ved* Navn Magnus ,' fom havde udmde'rket ﬁg,
i Krigen iSverrigt havde indtaget en-D'eel af Gothland og,
ba Faderen havde ovetladt ham flere illrobinbfer, erholdt
Titel af Gothernes Konge. Den oeldﬁe-Son af Erik

Eiegod- Knud Lavard„ var, Hertug af Slesvig-ellet Son
derjydland. Denne- en brav og retfl'aﬁen 932mm, havde ned
ﬁn Klogfkab og ﬁn Tapperhed underkaﬁet Dlmtríterne, en
egen Nation ved Elbenf ﬁt Iperrebømme, og kaldtes herfor
Obotricernes Slange. Denne aflagte Aaret 113( ec
Befoghos ﬁn Onkel j Roeskildex boot hans Faetter- Mag

nus, ligeledes opholdt ﬁg. Han blev ba'ade 'af Faderen og
Sonnen meget benílabelígen modtaget pg, undet' ﬁt Ophold
bed Hoffet, behandlet :ned den ﬁorﬁe Forekommenhed og
Gjaeﬁfrihed. Affkeden var ligefaa fortrolig og venfkabelig.
Minds Magnus havde bedet Hertugen om en hemmelig Sam
tale og ladet ham beﬁemme Tid og Sted. Denne valgte
_baralbílebffob. Knnd var redet i Forveien og faae ham
- *xx/komme til Fods alene ind iSkoven og gif ham imode. En
tydﬁ? Sauger bed. Ravn Sigvarw [mm Anﬂaget lmob Het
tugen ei var ubefjenbt, og fom det gjorde ond-t* for ;bertugen,
føgte at advare denne ved atefynge SBilen om Frue Grimilds
VSotraeberle imod ﬁne Brodre- ja [od endog fremjkinne det/un
der hans Kleeder ﬁjulte Harniff. Men Knud noerede den
ﬁorﬁe Tiuid til ﬁn Fakten. Lad os fætte os her Broder
fndbod Magnus bam, og de talte venligen faznmen, inbtíl
'man fane en Trop Karte i Harnifk fpraenge ind i Skoven.
-Eftet Sporgsmaaleß hvem der bøtte Ra'get til, og det hof
lige Svar: hvem ellers end Din Saber, og endnu et Par
ligefaa udelicate Sporgsmaal og [igefaa hoﬂige Sven) vilde

Kntzd, fom fattede Mistanke ved at blive-Katlene baer,
reife ﬁg , men Magnus tog ham iKappekraven- ﬁodte ham
x tilbage og klovede bombet paa ham ligefta det venﬁre Øre
'\
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til det beite Die. Derefter ﬁk han Hug og Gti! baade af
Magnus og hans Svende. Hans Lijg bleo bragt til Ring
ﬁed og ber begraeeti Benediccinerkloﬁeret,
I Begyndelfen toenkte ingen paa, end ikfe Knuds egne
êöt-øbt'e, at hoevne bette gtuelige Snigmord7 “men da Sjcel
lanbåfarerne, ifærbeleâbeb Stingftæbernerfom bare Gifdebro
dre med Sinai), ei bel kunde glemme bette Mord, da Kong
Niels og hans Son gjorde ﬁg were og mere forbabte, og
ba, hvad det nigtigﬂe >rmari _Folkets Øine, Knud begyndte
at gjøre Mirakler og vedbleb (amme, uagtet den nu frygt
fomme Konge ﬁf êbenebictinermuniene
atimebﬁge bet at:
mindelige Rygte: faq: opﬁqd ,der en _alminbelig innende Gjoex
ring iblandt Qllmuen, fom tiliibíi ud_brod til _.fot'meligtæ Dem '
impaKpngen og* hans Son. -At den foxﬁe-vilde-erklcere

ﬁg qdeelagtjg i Mordet, hjalp intet. . upiilienegj Qprøree
blev faa alminnelige, at Kongerne fane .ﬁgnodte til at

tage Flugten over Sundet.
e

_ I

p

,

Denne Leilighed _benyttede Knuds yngre Modem Erik

Æmunb, ﬁg af til, under Paafkud at Hilfe nævne Broderens
_ Mord „few at fvinge ﬁg_ paa _Tronem Deraver tom han i
tleniggeb
Imel)ttoebe
ﬁn ælbreﬂåreber,
pen efte _omtnlte
Jànralp
Reíiaâ, lfem
fig, .og ifald Arberettigh-eden
gjælber,
ei

urigtigen,._ mere berettiget -til ironen, ei alene fom oeldre
_deer- men og fomgenwbet-nllerebe i4 Aar hand-forg
Faget Regjeringen; men han fynes ei at bane vaeret afbnlbtaf
ERationen. .ban togderfor/-den fotbrenne Konges Partie og

íøgte ftafﬁnzgamle Borg_ igjen at fraveiﬁeﬁn ﬂjðrobetlmoeås
tiltag, fom. ner: (Hennes .Wenden uagtet Denne nu *med-dae

fWWä-CZWWZW: SWM: Igjen» :i Wen-„anne
heftig Modﬁand- faldi dog* Roeskilde i hans Wenger, eg
bet .n_ar._»neð;penne .Lejliglxed-,han lnb. tegne alle Saxe" idet

hay M..:ni:Wangexxetulodcßneye Noel-n :Mpx-11,- _ ?uwe
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Grufomhed hoeonede Erik Emund el laenge Derefter, idee han
(od ham pludfeligen overfalde paa ﬁt Gods Jellinge i Joh
land og tiﬂigemed 10 af hans Sonnee paa en ynkelfg
Maade dreebe. "- -“=

Imedens Harald paa Kong Nielfes Vegne beleirede
Noeskilde- tabte denne Staget bed Fodeoig i Skaane- hvor
Magnus tilligemed 5 Bijkoppek og 60 Proeﬁer miﬁede Liber.
Kong Niels fingrene til Iylla'nd og begav ﬁg dee-fra til
SlesvigF hvok han af Knud Lavards Gildebrodre blev'mass
fafreret. -1-"-* ''
Imedens Brodee og Fnttere- ögFarbe-odre og Broder

fønner fauledes rafebe imod hinanden indbyrdes- bortndslede

de til dee-es egen 'mykke og *Landets Øbelae'ggelfe den >Shaft,
de burde anvendc imod Landets'Fjender- Venderne.

Disfe

hjemfsgte aarlígen de danﬂe Kyﬁer- øbelagte Qllt, bvad de

ei kunde ﬂæbe med , med *Ilde og Sveerd- [men meeﬁ gif
det nd over Kirkerne og Klofterne.

äaalanb,Å >äalíier, de

mindre Øer og de ﬁellandfke Kyﬁer vare naefien ganffe abe;
lagte.

Men aldrig havde de holdefaa ilde J'pnué, aldrig

*viiﬁ dem -faa grufemzne, fom i Antec :1134; chi i bette Am*
iagte de iblandt andre Stadek* ogfaa Roeskilde j Ajke. Ve(
føgte Erik Emund i Aue-ene 1137 og 38 at hoevne ﬁne Un
1 derfaatter ,og gjorde et Tog imod Rügen med 1100 Rock
Ribe. Han beleirede Hovedﬁaden Ancona og bragte den i
en faadanRSd'-, at Indvaanerne [ovede ac lade ﬁg dove.

Dette fkete-o'gfaa '-'og `S\`ongen-efterhab'ber enl Biikop'. Men
da de intet' Begeeb havde om den chriﬁeligeGee-*m men
berimeb'nane dei-es Qlfgnbeëlmegfet Øehgínne:`-'~fäa ia-'gebe de
Bifkoppen britt, (aafnart Kot-gen* havde tiltraad't' [LU-'Til

basets'g.

7

,.
.'Dy»

* ~*

.

*

, * - Da de nnﬁjlígefom førä'ﬁoﬂfatte deeeszßndret-ier'og

gongerne-fëeii 'Yam og Svend -Gralhez' hverken'havde ind
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vol-tes Kraft eller uddortes Mage til at forhindre det: faa
forenede ﬁcke Sået-gere iRoeslilde ﬁg til paa egen Haand og
paa egen Bekoﬁning at ﬁride imod Landets Fjender.

Sel

'.1*

erw:r

ftabet, de oprettede i denne `fgenífgt, kaldtes êöro'oerflab,
Medlemmerne Milites Roeskildenses, b. e. Roeskilde Ride-,y I

dere. De kunde med Nette Faldes faaleoeâ, da Selikabetf'""
paa en vis Madde dannede et Slags civil Militeerorden.
Denne Orden udbi-edte ﬁg med overordentlig Hurtighed ooer
hele Sjelland og der opﬁod i fort Tid en Mcengde mindre
Foreninger til faneme Øiemeeb. I Spidfen for Selfkabet

ﬂob, efter Göapo, en Mund ved Navn Wethemann. Dette
Selfkab holdt paa egen 'Bekoﬁning beﬁandig 20 Roerbaade
i Cñøen, for dermed at krydfe imod æenberne.v Deres_ Or
densregler bare meget ﬂraenge; de maatte 1), føtenb de gif
omborb, førﬂ [ki-ifm 2) i del-es Farce-ier maatte intet An
det bære end Vaaben og de nodvendige Lennetsmidler; 3)
de maatte lebe maadeligt og oedruligt og ﬁelden nyde anden

den end den paa Roerboenkene; 4) de maatte ikke for
nærme nogen Gbrííten, de antraf paa de hedenfke Skive

men fkulde befrie barn, forfyne ham med de fornodne Kleed
ningsﬂykker og [ade ham -gaae.
Vi have bort, at Harald Keﬁas allerede 1104 undet
ﬁt Regentfkab anlagte det efter ham opkaldte Slot beo Ife
ﬁorben, men at det ene ei bar tilftraeffelig -til at afbolbe _
Venderne fra noe, end gruelígere, Angreb paa Stoeåfilbe; _
uagtet Wendel-nes gjentagne Being i Ifefjocden _og bombe

ﬁadens Øoelæggelfe i Aaret 1134, havde boet-Een Erik 'Emnnd
eller den lade Erik Lam- eller den falﬂte, gierrige og' hovmo
dige Svend Gkathe gjort ﬁg umage for at træffe Tyran

ﬁaltninger til at forebygge íIige fjendlige Indfald) ,hvorved
La'ndet forarmedes og udmarvedes. Forﬁ 15 Am* efter hans.

Reﬁdencfes Øoetaeggelfe ﬁl den Sidﬁe det Ind'falde at bes.

-
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feste Byen. Naar Nogle angive Aaret 1149 og Andre
1151: faa hade udentviol begge Parterne Ret, thi det fkal
nok vaere fra 1149–1151. Alt en Bye med de Graender,
fom vi have besikrevet dem, fulde kunne befestes i eet Aar,
hvis endog kun imed at opkaste nogle Alen hsie Volde, las
der fig neppe taenke.
Kongens altfor mangfoldige, fore og almeen bekjendte
-

Lyder havde allerede lange gsort ham forhadt hos Natio

nen, da han endelig vilde fette Kronen paa dem. Efter
Erik Lams Resignation 1147 – han havde ikkun forestaaet
Regjeringen i den umyndige Valdemar, den draebte Knud
Lavards Sons Navn – troede nogle Staender i Erik Emunds

Son, Svend, at finde en staerkere Stotte for Nationen end
i den unge Valdemar, og valgte ham til Konge, hvorpaa

han bemargtigede fig Sjelland og Skaane. Jyderne, mis
fornsiede med dette Valg, valgte Knud, en Ssn afKnud
Lavards Morder, Magnus. Valdemar beholdt fit Hertug

domme Slesvig, altsaa herstede 3. Konger i eet Rige ved
Siden af hverandre.

Det var umuligt, paa denne Fod at

leve i Ro og Fred; men eferat de flere Gange havde
maalt deres Kraefter, lagde den tydske Keiser fig derimellem
og tilveiebragte et Forlig imellem de tre Praetendenter, ifolge
hvilket Riget lev deelt. Svend hyklede overmaade Glaede
over denne Foranstaltning, fom frax blev fat i Vaerk, og,
for des tydeligere at kunne tilkjendegive fin Glaede over det
fuldforte Vaerk, indbod han fine Medkonger tilet Gjaefer

bud i fine Kongesale i Roeskilde. Ved Hoffet herskede ef
ter deres Ankomit idel Munterhed og Glaede og de to hoie
Gjaester behandledes med. udmaerket Venskab og Algtele.
En Aften bleve de i et Gjaestebud ferdeles ypperligen bei
vaertede, hvorved Baegerets Runde ei favnedes. Men midt

under Glaeden styrtede Svends Drabanter indi Salen med
-

-
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dragne Sabler og nedhug Knud. Da ﬁukkede Abfalon
` fet og undkom tilligemed SBalbemar, (om ﬂap med et Saar.

*

De toge, forflaebte, en Band v*ed Ifeﬁorden og Abfalon
l bragte Valdemar - han vardengang 25 Aal* gammel -- -'
til ﬁne êlaegtninge, indtil der fandtes Leilighed til at tom:
me over til Iylland. Det kom til en íræfning paa Gra
theheden ei langt fra âBiborg, Svend tabte og tog SSlngten,
paa hvilken en-Bonde- hug Hovedet af ham* med en Øre,
1157. Gjerrighed og J'gerftefvge havde ﬂaaet ham med Blind
hed- ellers _kunde han not forubfeet, at ﬂige Mjsgjerningec

* ei længe kunde* blioe njtraﬂ'epe, ifm* da han havde Kong
Niels's og hans Sons Exempel for ﬁg.
Saafnart Waldemar oarebleoen Gneljetjfer, ﬁl Utting
en ganlke anden Vending. Underfaatternes Gemytter, op
hidfede af deres egne hofeﬁe äorejatte; fot at gjengjelbe bet
falet Mord med befalet Mord- bleve Vberoligebe,V da For

fljellen og Cätriben'om hvilken Konge man fknlde tjene
faldt bort. og det fonberrebne nge nu igjen var eet Nige.
Ikknn Geiﬁligheden iRoeslilde foranj'taltebe, 2 Aal* efter
Valdemars cåronloeftigelje, etlëfterj'pil til hiin Sragebie,Av

boori den felv fpillede en Rolle med. LS- Aal-et 1159.1.on
nemlig den davoerende Bijkop af Sjelland- Adler, 'og-Eat;
rnitlet, fom havde SBalgrettigljeb, [kl-ed. tlleet.ndealg.,.-„Men
de
aervcecdlge
Jberrer
aldeles-,lkhe_kommezoveceens
om V
hbent
der Vjtnlbe
*Were.kunde
Bilkopda af de'fo lD'artier, CME-l

let havde deelt ﬁg i, etlfoert vllde fee ﬁn Mand paaijfVS-ﬁ
ﬁolen.

For at- fætte ﬁt, SBalg igjennem, Vj'ngte -hvert Partie(

at hverve “faq mange Hjelpetroppee iblandt gægfollhﬂorn;

Set kunde. Da derved ingen Enighed: igjemhlevmpeektetxz
men Striden faa meget'des beftigeee, idet hvert *Pal-timﬁdß

lede paa ﬁne phyﬁﬁe Kreeftee: (aa kom det til. flormelis.

-

,

d

,
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Kamp imellem begge Pnecürneog til fvær Blodsudgydelfe.
“De (ëeiftlige, fom bare Skyld .i det Jäele, ﬁap bedﬁ under
Skyggen af der'es'hellige Kaahe; men mange fremmebe, -i
“åben fbvfatte, Kjdbmqend* og J'Qaanbværfâmaenv, miftebe de
res-Liv eller-bleve bvttlagebe vgivereâ Gaarde og deres Gods

odelagce. Den* Skjebney. at blive flaaet ibiel, traf ,ogfaa
den ffbngelige Myntmeﬁer.- Deere vvbragte Waldemar fan

lebeå, at ban med en'Armee rblfeve inwd Byen forat
tagte Uroﬁiftexne; Bed hans Characters Faﬁhed var/*det
naeﬁen* umuligt, at faae ham* bragt fra dette Forfcet; imed

lertíb. fbrmilveael en bøitibelig ÅDrvceáﬁvn, -fom kom ham
imode og kncelende bab 'om iilgivelfe, hans Vkede bg han
tod ﬁg -noies med en fvaer sllengentultt, han paalagte Op
rørerne. ,Dekpaa lod“han hele Clereﬁet forfamle .ﬁg i Denn '

.

titfenv'g vifte bem, hvdrledes man med lroligt Sind, uden
\_ 'Xj ëtøj, bed 'Afﬁemning- kunde vælge en Bifkop. Domhen
'
terne ffrebe ba'tiliet nbt Valg og anget traf'- meget
ån'aturligt - eenftetnmigen Kongens sBen'lefalvn, fvm ben:
;gang ei endnu havde fyldf ﬁt 30te Aar.
x* -Siden den* Tid' melder Hiﬁorien Intec om ﬁige Op
tøier, førenb under Blefvrrnativnen, da Bot-gerne reve Sc.
. Lane-ms Ki'rke' ned,k bvvrotn bet' et talt baa'ﬁt Sted.

' I "I"Iiitbiåíe'lllbffee,L (om Mennefkene voldte hinanden felv,
litra "endnu andre 'Onde'rnfteequrens Lob: (være Ilde

bednde eng-"Peli, »fRee'skil-de- bar i de nceﬁen 1000 âlar, den
- bae'f'fiaaet, flere .Gange maattet erfare den førgelige Skjebne

at' blive _bjentføgt af (være Ildebrande'. 'Vi ville, med Und
tagelfei'af b'eleiligbebâviiå omtalte, ikkun'*anfore nogle af

de:-|aek.feﬁe„dat*de' ttuigebave havt ﬁor Indﬂy'delfe paa
Mns'Befol'kning. Santedes rafede Ilden 1440 "aa gru
fbn'tt, at ei alene en Meengde _private Bogninger- i den nörd
lige Deel af.. Byen bleve et Rod for Enerne, men endog
./
K

e

-

-
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Kannikboligne omking Domkicken blebe lagte i Aske og
Kongeborgen reenttorsvandt ogaldrig reiste fig mere. Endog
i Domkirkens Sparværk gik der Ild og man har de fvaere

Hvælvinger at takke for, at der eigik Ildi Treværket og
de mange Altere af Trae i Kirken, thi Hvælvingerne bei

holdt Luen paa dem felv. 1523 var atter en vær Ildlos,
ligeledes faerkest i Egnen omkring Domkirken. 1599 braendte
den hele sydoflige Deel af Byen, Hefemarket, Torvega
derne, Laederstraede, lile Gronnegade, Heesegade o.fl. andre.
En af de forste Ildebrande var 1647 den 7de Juli, thi

der afbraendte 160 Huse og Gaarde. 1733 braendte den

hele sydlige Rekke Hufe og Gaarde, langsmed Ahlgaden
og Skomagergaden, og 2 Aar derefter gik paa den nordlige

Side af Ahlgaden 86 Bygninger op. iLuerne. Husene og

Gaardene langsmed Hovedgaderne bleve da, fiden de havde
tideels velhabende Eiere, smart opbygte igen, ligesom Raad
huet, der med fit hele Inventarium og desvaerre ogsaa hele

Raadstuearchivet, blev et Rov for Luerne. Dette blev til

deels opbygger igjen paa Kongens Bekotning, ligesom Bor:
gerne erholdt for hvert Fag Huus, de opbyggede igjen, 42

Rdlr. i Brandhjelp, thi der gaves dengang ei endnu Brand:
assurancer. - - Roeskilde Byes Flade Indhold indenfor de faakaldte

Porte er omtrent 110 Tonder Land. Dise Porte ere egent
ligen kun Bomme, som flaaes ned om Ratten, fordi Accife:

og Consumtionscomptoiret ere derved. Afflige Bomme har
hver Port een. AfPortene kaldes den imod Osten rode Port,
den imod Sonden Heesegadens Bom, den imod Sydvest

Ringstedgadens Port og den imod Nord Olsgadens Bom,

thi ikkunde toBomme, hvorigennem Hovedlandeveiengäaer,
kaldesfor Porte. Desforudener der endnu en Accife: og Eon

(23)

-

fumtionébøb. 'etter _:faafaíbel Q'o'tnptoie ibebxÄﬁeiírånwﬂen,
fm'eeft for de- Æﬂlmleráiiåﬁnbpfum 'ligge imellem lilämpn og

*Fjordem I' denne Vom) oder' en *beﬁandig Betjeucxzi..d'e
andre-4 I_3:11>l'.1'ør6[`ee.»_egeíle de anBommen j Olsgdden _e
for negle *Am* ﬁdeﬁ »flyttet bøieee op' til Byen.- * x . *3; ,

ååi'aeí'olfriingenz bar-i be-ﬁb'fee ZUM-wf ﬁden 1753,- da
den forﬁe Folkenelliklg fanchted- formeret ﬁg omtrent en, Fjer

dedeel; chi bengang :taeteâﬁogâﬁlbe 155(0V Snb'baa'nere og
nl,

ifølge Tcellingen 181733100. Dog exe ibla'ndt disfe mange,

fom iÉfe ereBorgere i'Roeskilde) men blot opholdeﬁg ber,
f. Ex. de mange Quiet, vi have kalt om førf.
x -

Hvad“Rdeskilde _Byes Privilegier angaaer: faa -havde

(amme i forrige Tider tigcjg'noßnvgle Friheder fremfor de
andre Kjo'bﬁatder- Inien disfe ere med Tiden--faldne bort af
'ﬁgfelm og nu ei heller rmexfe'nnnenbelíge. Staden hai-“nu Loo

og *Rec [ige med andre Kjdbﬂceder- og* bøn; font nøiere vi(
gjøre ﬁg bekjendt med de fcerjkildte “Pl-ivilegierk og-:ijmunis
teter, Byen har buet, men. fom iffnn funne -interesfere Im
tiﬁen -og biﬂorifer'en, maae (øge dem i vote *Lovhiﬁorjen
"-.I.\

g

.

C

\

*L

Bidftryp .Slot og Godsmcd Bidﬁrupgaqrdü
Vi have for omtalt et Slot, åbaralbâborg, (om dlev an

'lage imob êBenberne, -men ﬁdetz benene Waaden;imod ﬁn
egen Vâmober. Et andet Slot! bet. vil fíge, en befqeﬁec'Byg
: ning, en ei'weffníng, jleb Biikop Ybfalonxi' famme Henﬁgt
opføre en-Fjerding' Bei fra bobebﬁabenüeeâﬁlbe, paa den
~ fondre Side» af Ifeﬁordens. »ﬁre Arm. “Slottet laae paa
. en-Bokke- fom paa ben nordre og' veﬁre Side var ﬂfﬁret

mod* Overfnld--öed _dy-be Grave Åegnaa de andre ve'd_ Sver
Mofa-p og mer, bed Tam-ne og andre Forfva'rsmidler. Her
` i

x!

e ',

aar *

,* -

reﬁdesede 'Blfperne af fmowﬁtbewæooanngn bg ibee. baobe'be;
'formobentlígtenz 'Dee' af 'der-es Heueh'old 'og' äolf, 'ba"-23i:\
fbegaarben i Roe'skilde var for.lil[e:rilar:knnne rumm'e- fan'
mangaFolkdg Kreaturen' Nnvnet.Bidftmtpfl-ot*:.han
det faaet' eftebben Landsbye äibítrnbyíom laaeeb Pan
10021ten'berfra, tæt ned Sekunden. “ r -,
*7 - a» x

_ Bidftrup fynes ifær at babe bæret etænblíngQ-Dbbolbåè
ﬂeb for ábííberne, ífær ben næﬂﬁbﬂeffatbolífe Bülow. Lago

- urne', naar be mangfolbige' Cðtatâfomtnínger,:ban, :font en

b

af de'dueligﬁe Mcend- Danmark eiebe, »,blev brugt til,>'.títtobé
bam en Stand Jbbile; ,her gjorbeban og.ﬁt'2e1tamente og

ber bøbe ban. .Vaude denne og ﬂere andre Bifperr babe
dateret en beel Dee( Breve fra: Bott Slot Bidft-rnp,
Opholder maa ogfaa babe bæret` meget bebagelig, naar man
betragter Beliggenheden, Mod Sonden en betbbelig Senbfbe;1
mob Veﬁen en ﬁor og herligSkov- imod. Norden udﬁgcen
over Ifefjorden og imod Offen Hovedﬁaden med-den'ﬁdlte

Dom- og be mange andre Kirker.g

f 7 2:1.-` .

.

b Ar Slottet I-maa babe mei-et ﬁærft, [ige. indtilReformaF
tionen, kan, man ﬂutte ﬁg til“ beraf, at bet foTtebe Cdriﬁoe
pher af leenborg 1534 megen Iumage, at fade Qåeíætningen,
» [om bog, ligefom ben paa `Daralbâborg, iffnn kan babe bei_
[iaaet af nog[e 100 932mm, til at obetgibe ﬁg. 'Deere Slot

babbe ba ogfaa ben (amme ëfjebne', .fom Haraldsborg; <
Greven [od det ﬂoife- bet bil ﬁgey [od 'den egentlige faﬁe'

_
* *

Borg bryde ned., Den» dybe Grav 'paa ben norbre og befire t
Side bleb, ligefom et Mindesmaerle indtil bore Tider og er r f -

endnn overo'rdentligt bbb, ffjonbt ben bog, i en Tid af 300 43- “
Qlar, efterbaanben maa bære bteben betbbeligt..obfblbt af ben *
Jordi-der ,fkyllede nebfra Balken og be äæxterjfom groebe

i fammex* ,

,

\

,

>

M.

- Da beb Reformationens Indfsrfel Bildernes Menfalr
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goder bleibe inddragne og lagte under Kronen: faa havde
Bidstrupsilot med det foare Gods samme Skjebne. Det blev
da, efter det da endnu herkende Laensystem, bortforlaenet til

enkelte Mend, meet tilLensmand over Roeskilde Len, fom
da, imod en ubetydelig aarlig Afgivt i Penge og den Fort
pligtele at fille et vist Antal Ryttere i Krigstider paa egen
Bekotning, haevede fordem felv alle Indtaegter, af hvilkens

somhelt Slags de vare.

-

:

-

-

-

- -

-

-

Til Bidsirupflot laae, foruden uhyre Skovfrekninger

iblandt andre Landsbyen Bidstrup. " Hovedbyen laae lige
nordlig for Stottet, men strakte fig i enkelte Hufe ogGaard
laenger op paa den veftige Kant afForden. En stor, om
ikke den stotte Deel af de Jorder, fom nn udgjore Hoved
gaarden, Bidstrup, horte Bonderne i Landsbyen til, omend:
skjondt man, efter Beliggenheden maae formode, at Indvaar

nerne have ligefaa meget benyttet dem afFiskeriet i Iseffort
den, fom afderes Avlsbrug. - - Kort forend Reformationen fiod Kirken endnu fom
-

-

Sognekirke, hvilket vierfare af Biskop Lago Urnes Testat
mente fra 1529, hvori han, iblandt andre Stifteler, ogsaa

betankte Kirken i Bidsirup, ligesom en Mengde andre Kir
ker, med 100 Mark hver.
Bidstrup Sogn indbefattede flere Byer, fom Bolerup,
-

-

-

-

Leerbech, Sierstrup, c. 1421gjorde Biskoppen og Nonnerne
i St. Agnes Kloster et Magestifte, idet Bispen overlod
Nonnerne al fin Tiende i Ramfoemagle, Ramselille og

Ramoegaard og erholdt derfor til Vederlag noget ode Klo
fergods i Sierstrup i Bidstrup Sogn, Sommelherred, med
"Skov, Fiskevater, Agger c.” Byttet synes at have vaeret
ufordeelagtigt for Bispen, men det var nok netop Beliggen
heden, fom lokkede ham. Efter Souverainitetens Indforel

ophorte dette usalige Lensvæsen, som hadde bragt Danmark
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ﬁn Undergang faa nær og iStedet for Lansmand wenn..

Amtmoend for at haandhaeve Lands Lob og Slet, og Amtsfowale .Ö I
tere for at hcyve de fongelige Skatter. VSljnber'iljeninåíläorr *
gere ljapbe, fom bet'jenbt, meeﬁ bidraget til at lofe de 20m,
fer, det fonveraine Rigsraad havde lagt' 'Kong'erne i.-4 ,Til
Vederlag ﬁjenlede nu Kongen Kjobenhabns Maglﬁrat Jog *

-Borgerﬁ'ab hele Bidﬁrup Gods 1661, af hvis Indtcegtel
Ma'glﬁraten ﬂ'nlde nyde den 'ene og Staden eller Stadens
Koemnerkasfe den anden Halvdeel,
'
_
,
Hele Godfet var famlet fra den Tid indtil 91aret1802,
ba'imagiﬂraten bed Salg afheendede Hovedgnarden Bidﬁrup
tilen sDripatntanb. Efterat Godfet i en Tid af 6 Aal* var
gaaet igjennem 8 Meends bænoer, tjøbte Kjobenhavns Fat- '
tigoæfen fatnrne 1808, for den Sum 99,800 Ndlr. D'. G.,
og en aarlig Afgift af 1000 Rdlr. til Staden Kjobenhabn',

' i_ den .Henﬁgt at lndrette her en Anﬁalt for Vandittige'og
Sindsfvage. Oele Godfet er nn indrettet til dette Øiemeb',
baade' hvad Iordeyne og Bygningerne angaaer. Det har; »'
54 Td. '7 Skpr. privilegeret Jbartforn og 2Td. 2 Slpr."
2 de.Td.
2 Alb.
Ager og Engs Hartkorn` med`
I 612%
Land.uprivilegeret
Herpaa ﬁndes:
a) Jfooj'pitalet med tilhorende Bygnlnger og Indretninger
til en Cuurﬁiftelfe for Sindsfvage- og Forforgelfes
Stiftelfe for Incurable,
'

b) Parcelgaarden.
o) J'pøraolâgaaroen.

l
,'

~

-

*(1) 23 Ipnnfsmanoâljnje, hen-'med 8 Td1-. Land; og'“"3j
c) Kjelds Smedie med 6 Tdr. Land.

- '

Da-Stiftelfen ilfe/ feld vilde drive alle Iorderne„* men
blot beholde jaamange, fom der b'ehovedes til eget Vrug og
til Depntathold til oe, ved Hofpitalet anfatte Embedsmoend

'

og föetjente, blep der iAarene 1808 og 1809 bpgget en Pal*
'.-

'a

_
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: eelgaaeb til ben egentlige leling, og en mindre Saat-d til
- q,

åbnravling, og efterhaandeni de folgende Aar indtil 1817 faa

_tnange- ênfe, at,_der_ fra den Tid af var 23, bvert med 3
Tdrz Land.

,

`fpofnitalet, font et beﬁetnttil Cunrﬁiftelfe for Afﬁndige
og Sindsfoage; ligger paa~ben faakaldte'Iaegerhakkey netop
f ber, hborAbfalonsSlot i teldre Tider har fiaaet, og beﬁaaer

“ af en-Hovedltengde paa 51 Alens Langde o'g 20 Alens ?Zr-Ode
med en Kjelderz og en Stue-Etngep famt 2be Sideﬂoie, bv'et
med en Side-Pavillon af een Etage paa 6 Alens Heide.
Hvet* Flni er'100 Alen og Paoillonerne hber 18 Alen lange,

og- famtlige 16 Alen -dybe. 'Hooedbygninge'n- fom (if de naeﬁ
. foregaaenbeA Eier-e var opført, Kjelderen med Grundmuur- og
den ooetﬁe Etage af Trteebindingsvaetk med s;lllant'einvftnb,
blev 1810 forandret til en grundmnret ëbbgning, og index* _:
_holder inelder-EtagenF Kjokkenindretning medSpifekammer, '
âmebitinftne, 2 Kamre til Bolig for Kogekonen og hendes

Piget, famt 14 Sanne, og i "øverfte Etage 14 Vrerelfer til
. Patienter af den hedre Glaâfe, med 'en ﬁor ;Sorfamlingâﬂne,
famt iTag-Etagen Bolig for en medicinfk Candidate, et Kam
*mer til Wanb8:@bgeopvaéferne,og et til Giangnigerne, et
Paaklaedningskammer og et Opbevaringsvaerelfe for Patient
tel-nes cSoi.
Den »ﬁre Sideﬂoi har 8 fmaa Kamre og 5 Stner
til Patienten 1 Kammer til Oppasferne og en Forfamlingst
fine, alt til Brng fvt Mandspatienter; den ﬁdﬁe ﬁaaeri
Forbindelfe med* den ﬁore Forfamlingsﬁne i Pavillonen.

Langs med Vaerelferne [oder en 4 Alen bred og 84 Ale-t

lang Qâang, font oender ud mob'ëjaarben.r I den ene Ende
er: en Truppe til Boftet, og i den anden et Opoafketocerelfe.
Den Ibefire Sideﬂoitil Frnentimre etlaf famme Wyg

uingsmaade og Storrelfe; men der et ingen fmaa Kamen
~

'
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kun 10 Vareler til Patienter i Sidefloien og en stor Fort
s

famlingstue i Pavillonen, famt i den nordre Ende en Bar
destue med et Kjokken og en lille Dampmafkine til, Badets
Opvarmen, famt et Paaklaedningsvaerelfe. Begge dise Floie

ere, faavel de indvendige som deudvendige Mure, af staerk
Grundmuur.

-

-

- -

Hele Sygehospitalet rummer nu 183 Patienter, ved
hvilke ere ansatte 3 Sygeoppassiere, fom erholde Kosten, 9

Gangkoner, 2 Vaagekoner, 1 Medicinkone, 1 Kogekone og
1 Kokkepige, fom ligeledes. Alle erholde Kosten tilligemed

Patienterne, famt en Qvarteermeter, 1 Portner og 4 Op:
passiere, som boe udenfor Hospitalet og have Deputat. - Hospitals-Afdelingen til Forsorgele af incurable og an:
dre vage Personer er indrettet i en Deel af den gamle Ho

vedgaards Bygninger, og indeholder for Tiven 198 Perso
ner. Der er tillige til Afbenyttelte for dise og nogle af

Patienterne indrettet Værksteder for Smede, Hjulmand,
Tommermaend, Snedkere, Bodkere, Dreiere, Kurvemagere,
-

Sadelmagere, Skomagere, Skraedere og Vaevere, paa hvilke

forferdigesdet for Hospitalet fornodneArbeideaf alle Slags.
Ved Hospitalet er et Bagerie, der besorges af Lemmer, et

Bryggerie med en lonnet Bryggerpige, et Kogerie, en Ko
gekone og en Kokkepige. Ved begge de fidstnaevnte Indrett

ninger, og ved Hospitalets Vask arbeider Fruentimmer-Lem
mer, og en for Deel Arbeide ved Haugerne og ved Gaar
dens Reengjoring udfores ved Mandspersoner af Lemmer
og Patienter. Ogaa er en betydelig Deel Veianlag og
Plantning udfort ved dise.
-

Ved Hospitalet idet Hele er desuden anfat en Inspect

teur, en Overlaege, en Underlaege, en Candidat, en Oldfrue
og en Gartner. Inspekteuren og Overlagen have Bolig i
den nordre Bygning ved den gamle Hovedgaard, hvori der
-

'
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tillige er inbrettet en Kirkeﬁne."

,
Underlcegen og lefrnen

- *boe- i et J'pnuâ imellem begge Jëofpitalâsﬁnbretninger, 'og
der er tillige et grnnontnretfsBaerrbnnê, T'orrekammer og
Mendelkammer.» Gartnerenhar Bopael med egen .bange
vubenfor'fgofvitaley tæt bed urtebaugen, fom drives til Oo
fpitalets fpnnâbolbning." 4
-- *
Beﬁenterne have hver deres egen J'pange, og omtring

, Sygehofpitalet imellem bette og be ælbre ääanbgraoe, ber
omgive sJðlabfen, er der indrettet Spadferepladfe for Patien
terne, ber ved en -inbgrobtet Bei over Engen er fat i For
binbelfe med en. indhegnetVakkeF fom er- bevoxetjnted ,Sl-'ob
og-ved Patienterne beplantet meb abffillige SBærter; ben

x

afbenotteâ fom Spadfereplads for Reconvaleftenterne og en:
`felte af .Patienterne under Opfyn.'
Imellem denne Indretning og J'pofpitalet er inbrettet

äðlegerie'til at blege profoitaletá Linned,

f

` '

,

Nor-doit for Shgehofpitalet er der-indrettet og indheg
net en Kirkegaard.“
'
.
Lige ud Vfor Lem'mehofpitalet er indhegnet 2' ﬁore 'Hau- ,
__ger, fom drives til Hofpicalets Hunsholdning. Oeconomien
brioeâ for Hofpitalets Regning* under* Infpecteurens Spinn,
og der brygges og; bageâ for dets Negning.
`
Flhtningen af forrige St..Hans Hofpital fra- dets »tel
ybre Opholdsﬁed i Ncerheden af-Kjobenhadn flere for Syge
afdelingen Tid efter anden fra 1810 til 1816, ba be ,ﬁdﬁe
,Patienter bleve nbflottebe, og for Bemineafbelingen blev ﬁrax*
i 1808 nbfiottet nogle Åäaa, ber brugteð til Bygningsar

beibe, og be Øvrige udﬁhttedes li'geledes

1816;'

Indtil 1ﬁe Mai 1815 blev hele Adlingen dreven for

*Hbfpicalet's Reaningt*7i1en fta den if? “f WW'WW"
bortforpi'igtet, og bernnber henlagt 350 Tdr, Land Ager og
Eng/fann 15<af be næonte. Hunsmcend fom ligebagémænb.
I
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Afgivten er befemt i Naturalier, der leveres til Hospitalets

Deconomie, og beregnet efter et vist Forhold imod Byg,
memlig 5 Skpr. Rug, 6 Skpr. Erter, 3 Tdr. Kartofler,
1 Lpd. Smor, 3 Lpd. Ost,4 Spadekalbe, 160 Kander af
blast, suur eller Kjarne Melk, eller og 36 Lpd. Sengehalm
for 1 Tonde Byg. Afgioten er nu 550 Tonder Byg aar
lig. Gaarden er fritaget for kongelige Skatter log Afgioter,

og Forpagteren fvarer ikkun Commune Afgivter til Fattig

og Skolevaesenet.
Fra 1ste Mai 1817 bortforpagtedes Horablsgaarden
med et Tillaeg af 48 Tdr. Land og 4 Hufe til Ugedags:
mend, samt imod at faae Hor i 12 Tonder Land af de
Jorder, fom Hospitalet felv driver. Afgivten er bestemt i

heglet Hor og Blaar, fom leveres til Hospitalet, nu aarlig

574 Lpd. Hor og 574 Lpd. Blaar.
Til Hospitalet drives under Inspekteurens Opfyn 87

Tonder Land med 4 Hufe til Ugedagsmaend, hvoraf de 12
Tonder Land befaaes, fom meldt, med Hor til

Horgaarden,

og af den ovrige Avling afholdes de Embedsmændene og
Betjenterne ved Hospitalet tilstaaede Deputater og Qvaeg

hold, samt Reise-, Avlings- og Material- Hefte og 5 Kser
til Hospitalets Brug.

-

-

-

.

En Torvemose paa 20 Tdr. Land benyttes til Torve
skjaer for Huusmændene og Forpagteren paa Horgaarden.

Det ovrige Areal optager Byggepladse, Hauger, Dam

me, Veie, Stier, indhegnede Plantager til Spadierehauge,
Kirkegaard c. c.

-

- -

Hele Arealet er i Sommeren 1814 opmaalt af Kamt

merraad, Chr. Lund, Landinspecteur og Registrator i. Rente

kammeret, og den afham under 28 Juni 1814 meddeelte
Beregning lagt til Grnnd for forestaaende Fordeling; men
da Eiendommen ved kongelig Resolution er fritaget for Skat
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m maximum, -ﬁden dei' kom i Fattigvoefenets Cie-i Aa.
tet 1808,. har ingen Anfeettelfe af Hartkom fox enhver Dee!
ifm' funnet Sted., ,
f
' . _
Der opgjores ved ethveet 9!an> Udgang Ballame over
[mb Aviingen harindbragt _Stiftelfen i Forpagtnings-Af

gitter i natura, fame i de Deputgter og Qnægbglb, der eee
preeﬁerede til :Embedsmeend og' Vetjenter, og hvad* der efter

en faﬁfat Beﬁenxmelfe go'dtgjsres ,fox Hofpitalets Heﬁeholdz
Byggepladfer ze. ze., hvilket alt beregnes ti'l Byg- efter ben

Gapittelﬂtapt, fomaffoetteâV
forSlags(amme * hvorundey
Amy ligefom
over Av
x lingåzllbgibterne
ethveu
Brandpenge*
af de til Avlsbrugec henhorende Bygningew Renten til Kio

benhames Magiﬁkac af 10,600 Rdlr. Solv- der er [Lac-ende'

4 iinendomn/eebx "den, aarlige Canon 1000 Rdlr. Solm- Sie;
fuﬁon af Bjergmarken til St. Jorgensbjekg Kirke og dens
Mielke Bidrag til St. Iorgensbjeeg Sogns Fattige og til

' Diﬁeictets Gjordemoder- efter hvilfen Vallance dee i Almin
delighed--er et Ovekfkud til at dc'ekke Renten af den Capi
tal, fom Fattigvcefenet bar'alwenbt paa Avlsbygningerne,
Bidﬁrup Gods flanel' nndee Sommehereeds Jurisdic
tion, men Stiftelfen few, hvad Ordendg sDolltie nngaqet,
amber, Infpecteuren og Overloegen; i vigtigere.Sager (faaet
den under Kjobenhavns alminnelige Fattigveefens Iuﬁits.

I fertige Tider var tæt nbenfor Qâibflrimgaarð, paa
heike Side imellem âöroen, man gaaexjI over,l og Sie-ene en
Melle, Da den ingen ordentlig Dam havde: faa indtog
Vandet- (om [kuld'e drive nen,` en overordentlig ﬁok Plads.
*For omtrent halvahdet Aaehundrede [lden blev Motten ned
lagt, hvorved der vandtes en god Dee!, Engbondz» da Van
det nu i en Beef [ob [ige ind i Fjoeden. Muligen er Mo'

len neblagt, fordi den ikke-*havde Band not, ﬁden Fox-bin
delfere med ﬁore Kattinge* Sve var ﬁowet.

_ .
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l ~.

- ,

'_fllaa: det norbolllige bjørne af bet førﬁe udhuu's til

:hdirezjnaarlman tommer 'over gör'oen, var' i' forrige Tider

x

_ÅenRilbe, fom fort' forend. Reformaeionen givrbe Minen:
;og- blev del-fer af anbaegtige Sjele endnn langt hyppigere

Hefdgt end St. ,Helena Kilde i vore Tibet-,X og kaldtes dee
For-Chrifti Blods Kilde,

Den-er-'nu ei mere til og det e'c

-

?der-(ok :hdiflfandfynl/igt- at det Vaud-*den gav af lig, var ,
Givevand fra den da langt hdiere liggende Molledam; Ef " “
r:anoet Mirakel var Feet hnndrede Aar tilforn, 1402, med?
(Crnc-iﬁxet paa Bidfxrnpﬂoc; chi det græb Blod* fra Qlaretñi .Y _

Vegyndelfe e'ndtll Paajke og-mangetulinbe Menneﬂer broge 'f' _,
del-hen for at Äfee det med Gyfen og' Forundl'ing; Dec hanß
Gift* loftet mange :Spcedekalve (livet, for at v°ebligel)olbe__i

"<2aarern'e.` _SJløllevammen gi! i eet med Bidftrup-Sog font i
Ftod iForbindelfe med ftoreKatcinge See, ligefom denne
med
veftlige ?lem af Ifefjdrden beo Ellebbeflvttet, faa

:at

frafwbettelêlot' klmde feile lige tilI ëðibftrnvﬂot.

-

:gerne-vov (oe-'Seen var,k ert-nu den fm' omtalte Mofe, j
l

-_.

:Wir

i? -. 'z

u
-

--

:___

..-.4
'

.

u

I`

Yebbeflottet ,-`;:__nn _,.Rattingebaerf.

-Oiutcenx .en halo Mill* fra Bidﬁrup *laae det nu omtalte _ '
falle-Slot,- Nebveflottet 'kaldeß Det-mau fra BegynY
delfen* afhavevoeremnlagt:paaen Øe imellem en Arm af Ife. ,'
f' _ﬁve-den og ftore -Kactmge Soe- fom ﬁden bed (være Daem-

ninger'fimellem Soecne'ee fac:*i-.Forbindelfe med det faﬁe
Landue I denne gDæmnlng, paa begge :Siderne af Øen,
'hvorpaa Bdrgen ligger, er bygget en Weck Broe. Nam*- og
'til .hvclket fpecielt Øiemeo denne Borg er anlagt, ladee ﬁg
iffe mere __beﬂemmei', men at den. [kammer :fra ielvgamle Tl
deexenpnl, ' _Câfter'fäeliggenbeoen- fkulde man troe, at den

alledem-dae anlagt t denchw 'da' Kongern'ewndnnweﬁderede
rups _og ,_Svogerslevs Qlaesﬁzfvm rførte til Lev-ez. Det er

e. 2eire";_-_tl)i'l>er er netop' Indlob'et til de Aaer - Kdrne- *
af'Jàlllmen -beﬁenoreogcbevnll,_ -at Ileﬁordens- Vandgglk ,
l
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'langt hoiere *op* end nu, og at detﬁod lige med Sperne. 'Der * '
maae altfaa paa den Tid ei endnu have oæret nogen Diem
ning imellem Fjorden og Katcinge Soe- chi ellers var Fak
' Aten jo faldec bort af ﬁg felv. Til Sfytsvaern for Roesfilde
,kan det et better pære anlagt,l da Fienden paaden oﬂlige
êibeA af Flat-den. f. Ex. i Spilinge, Bedeldv :_t., havde
langt bebre, og Roeskilde langt nærmere, Landlngsﬁeder. ~ Men'.
hvordan det end er7eller itfe, fongeligt var' Stocker og føl:
geligen anlagt af en Konge. .Den forfie Gang, det fort:
f'omluer i åiliorien" er under Dronning Margrethe. J'pun
'havde fnart efter ﬁn_ Reglerings Tiltkaedelfe gioet en- vis
Moltike. fom ei er blbere befienbt i biﬁorien, det til gren.
Detce bebifer, ,at der maae have l'agt en Dee( Eiendomme
og Iorder til Slottet. da-det- ellers ei kunde kaldes Lcen. o'g
disfe-Eiendomme maae have bærer faa'betpbelige, at han
med Indtaegterne af dem kunde beftribe Dmt'ofiningerne baaoe

til Stridsknegtenes Underboldning og Slottets* SBebligelnls
delfe. Siden kom det i Bilkoppen af Roeskildes Vcerge paa
folgende Maade. Kong Waldemar Atterdag havde formaaet
Bifkoppen af Roeskilde til at oberlabe bamﬁjøbenbaon,
med Axelborg og hv'ad der ellers laae til denne-,Handels
plabå, f. Ex. Amager rc. ,»fom Bifkop Abfalon havde anlagt
og erhvervet ﬁg felb, og. nogle Godfer paa Sipgen, fo'm Kong
_ Valdemar Seier havde fkjaenket-Abfalon-og- lagt üd- til de
Roeskilde Biﬂoppers Menfal-.Gods. Desndenlhahde Val
bemar laant en Guldfalk _af Roeskilde Domkir'ke. ligefom
flere Sdlvkalke af andre Kirkei- i Sjelland. :under det Fore
ivende dermed at ville inbløfe Vordingborg. Men det ﬁdﬁe
eete ik'ke bengang, og __Kjobenhavn blev ikke_.efter Lofce
tilbageleoeret, faa *-tidt endog Biﬁoppen“ og Kapiclet i
Roeskilde havde tilbagefordret famme fom del-es retmcesﬁge
Eiendom, ligefom Bifpens Menfal-.GodFenpaa Rngen og
*Domkirkens Guldfalk. fom vi have omtalt openfor S. :ZZ-,245
Saalaenge Waldemar felo fad paaTronen havde' alleForfog
i denne Henfeende bærer forgjaebeá'. Da: itu-efter hans Dvd
hans -Datter-Margretbe kom *.til Regleringen i ﬁn nm-yndige

Son Ol_nfs*Navn.*1376. -gjemog de bitre Klager og Folk.
bringer, men 'bun vax ligefaa 'libt tilbøieltg til, at give Klo
*benhavn tilbage, [om bendes Fader-.haode ooeret det. Fol
imidlertid at .tilfredsﬁille Bispen :nogenlebe6, oberlob. hn'
ham Rebbeﬂottat med Tl,lbehor',:,-fojn-en befianbig Eiendom,
gab ham *desuden en Forfkrivelfe- paa `3000r Mark; Sold,
hvorfor hun pantfatse til ham_Somme- og Ramfoeherred,
indtil denne'Sum,oar bleven betalt,` og forífeeb'bam Ind

teegmne af de tre ;Dele .aß “denxkongeugeAnpal-cxaßRoes
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Jilbe.

At Bispen modtog Slortet til et Slags Vederlagx

beﬁyrker vor Mening- at der maae babe lagt noget til ders
llnberl)olbning; chi en puur Borg uden egen Middel babbe
d'e geiﬁlige Herrer nok* nebbe mobtaget.
Striden om
Kjdbenhavn veddlev imiblertib endnu! under Smargretbeá
_(êfrerfblger, bg bar heftigﬁ under Erik af SDommern, men
Kongerne beholdt Kjobenhavn og følgelig Bisperne Panterne.
Grev Chriﬁopher af Oldenborgs bebæbnebe Arm -fynes
under Grevefeiden eiat babe naaet Siebbeflottet, men Tidens
Tand bareftetbaanben fortætet bet meﬁe af bet, Dog ifiobe
for endnu mindre end 100 Aal* ﬁden bøie og ﬁcerke Mure
af lamme til Erindring om ders Faﬁhed. Ac det fra fbl'ﬁ
af er bbgget, fom alle gamle Qborge, med Taarne med Skydee
huller og bøie Steennmrey derom er bel intet 'Sporgsmaah \
men ﬁden maae det bære blebet foranbret, tbi i ders Ruiner
kunde man, -enbog endnu for en Snees Aer ﬁben, ganfl'e:
tydeligt kjende de [avere Steder iﬂärbftbærnet, hvorKano
nerne, eller bel rigtigere Slangerney havde lagt. Disfe ere i
`
fbrmobentligen anlagte under SBalbernar, i hvis Levetid man É-f'j .
forﬁ begbnbte at bruge Øibbegebær, fkjondt hoiﬁ ufuldr
komne.
_.
Efrerat Ruinen havde ﬁaaet der fom et ærbærbigt Min
desmaerke fra letiben, blebe âtenene, fom faa længe babbe

trobfet Tidens Tand- afbrudt'e og anbenbte til anbet Brug. ,
1754 anlagte nemlig Forvalcer Roﬁed for Bidﬁrup
gods her en Q3aliemblle, fomt1761 og 1765 'endnu blev mere
ubbibet. Dec ene Baer-k inbebolber 10 Stamper med 5 .Hul
ler, bet anbet 8 êtambermeb-li .Hi-(ler.
1769 bleb endnu anlagt en Grynmdlle, eller, fom man

dengang kaldte bet, et Girubbebærf, bbbrbaa ber\malebe6 '
alle Slags Gryn, fom SDerlegrbn, femerfke Gryn- Banke
byg. Paa den Tide for en 70-80 Aal*x bar en flig Ind
recning en ftor Sjeldenhed og Stifteren erbberbebe ﬁg der
beb en ei ringe Fortjenefce af Lander. Alt bette er enbnu i
'Gange men Vallemollem fom for var meefr forbeelagtig,l

e

bar tabt lig, ﬁden. de, kongelige;chedefabriker for det Mili
tære ei merelabe deres Klaede balfe'ber, fom for. Alle
Steen- "om blede brugte baade til Broerne i Deemningen]/ _
og til çmedierne, blebe tagne fra Nebbeﬂottets Ruinen hvoraf
man altfaa tan_flt|tte,-at disfe maae babe bæret betl)belige.

firnnben, bborl ber bar bæret ftore Sijelbere, er itte .dprudt.
Endnu maae bi omtale et antiabariít Saerfym (om ob:
“ dagedes beb bennefeiligbeb. Forvalter Roﬁed lod nemlig

en Deel af Vaanmgshufet --“ tbi bet bøtte fra fbrﬁ af- et
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Interesfentikab til, tom holdt der en Snfpetteur, en ëöoglmlå.
'

.
*>

ber, en slltøllelnmgel', en Sll3alfemefler med Svende*-og ﬂ-e
'andre Folk -- famt Staldene og Laderne opføre af ba“
Leermuur ,pa'a en ha'vtredie Fods'Tyk'kelfe. .Materialet der?
Vtilfanbteâ i en äafte, font tildeels blev fløifet, for paa denk
Seed-at opføre Bygninger af det famme Leer( denbeﬁod af,
Bed at grade ned iBak'kem fandt man overﬁ et Lag Muld
jet-D, dernceﬁ Iet Lag af Sang, 'Muslingfkallem Øfieråffallet
og andre Conchilier omtüent en Alen tot, Derefter igjen et
tyndt Lag çmale ag under derte et Lag Grsnfva-r. Af disfe
Beftanddele befwd den 12 Alen hoje Bakke- hvorpaa førft
"Leeret
kom frem.
Da man kom
Leeretx ftodte
ma..
nogle Alan
fra'Dbel'flaben,
paa ind
en ifuldkommen
'(íeglfmK

~ hvori der endnn fandtes Stumpec af brcendte Steen. D.
'er nu og bliver nok et ubefvarligt Sporgsmaal- naar »gi
hvad Anledning -er denne Teglovn anlagt? At den fkuld'e
Were faa gammel, at de anførte forffjellige- Lag Iord og
Udkaft af Sven fkulde dannet lig, bilde jo forudfaette e.
Alder
maafl'ee
over 100,000
Mandenharvel)ved
gelfen af
ei nøie
unberføgt
OvnenZ Aar.
men fandt
at Opda'
grad*: ` f
fowven nedad.' .Havde man nu nøiere underfogt Ovnenf
'faa maatte man` jo nodvendigen have fundet Aabningenj
famme og *ved at forfølge Den, Udgangen af Gangen, fem
førte til famme. i Thi udentvivl har man gravet en faadan
Gang fra en af Siderne ind i ëläalfen, hvoyman ved at
udvide Enden dannede en' naturlig og tillige uforgjængelig
OW.

Man fkulde herfor formobe, at den netop var an;

lagt til Brug ved Rebheﬂottets prørelfe, men`at Indgon
gen med Tiden er fammenfalden og forgroet, faa man ei har
kunnet fee den. Egnen- hvori Slotcet laae og nu Kattinge
Voerk ligger, er elleks 'en af de meeﬂ romantiﬁ'e man kan
fee.
anlagt imellem to æanbe, af hvilfe det ene et
ferff dec andet Salcvand- ved Siden af en Glob, fom løbet
lige op til Saal-deny med herlige Agre baade i og udenfor
,Skqven- er* Stedec meget indbydende og [ewden eenfomme
Beltggenhed har noget ro'mantijk mb ﬁg.
'
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