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Rettelser og
et

tilföjninger til „Griffenfelds ætlinger",

særtryk af oberst Yaupells »Rigskansler Grev Griffenfeltk.
Ved Frederik Barfod.

»Skomager,

bliv vecl dia læst!« Dette gyldne ord glemte jeg, som
jo på ingen made er slægtgransker, da jeg til oberst Yaupells bog
samlede en udsigt over alle Griffenfelds ætlinger. Ti det kan ikke
hjælpe, at jeg vil fragå, at det var mig, der gjorde det, siden obersten
(rigtignok uden mit samtykke) i sin indholdsfortegnelse har navn¬
givet mig som .den sandskyldige.
I et par forord gör jeg opmærksom på, at stamtavlen »hværken
er så
fuldstændig eller nöjagtig, som den burde være, fordi de en¬
kelte liniers meddelelser langt fra have været lige fyldige eller på¬
lidelige« ; og det var endda godt, at jeg var så varsom. Men der¬
næst siger jeg, at den »dog vistnok omfatter alle Griffenfelds hid¬
tidige ætlinger-, og det skulde jeg ladet være at sige. Værre var
det dog, at jeg (s. 1) om Ide Helle Mårgrete Krags 2det ægteskab,
med jagtjunker Frans Nilsen Mund, uden videre tilföjede: »med
hvem hun ingen börn havde«. Jeg ved godt, hvad der har forfort
mig til denne fejltagelse, men det gör ikke fejlen mindre. Jeg
skal dog nu se at rette både den og hvad der for øvrigt er vrangt
i hint mit lille arbejde, men ma da samtidig bringe alle dem min
tak, som have hjulpet mig med at finde og rette fejlene.
Först underrettede jægermester Scholler på Margård mig
om, at der i den underjordiske begravelse ved Sonders« kirke
fandtes en gravplade af bly med folgende indskrift:
»I denne Kiste | giemmes den forgængelige | Deel | af den for¬
dum Dydige og Höyvelbaarne | nu hos Gud salige Fröken | Fröken
Christiana Sophie Mut/dalena Mund | som saae denne VerdensLys iKiöbenhavn | A 1737: | Hun var en Datter | af Hr. Iustitz
Raad Frands Mund | og | Frue Helle Margarete Kragh til Steensballe | nestammede i o die Leed | fra Rigets fordum Stoer-Canzler
| Peder Griffenfeldt | efter at Hun | i 20 samfulde Aar hafde
været | en værdig og elskværdig Tantes | Alderdoms Trøst og
Stötte | Kom Hun i Odense Adelige Fröken Closter | Ao 1771 |
Hvor Hun j fuld af Troe og gode Gierninger | sagde dette Time¬
lige Farvel I Ao 1799 | i Hendes Alders 62 Aar | Salige De Döde
som dö | i Herren thi Aps 14,13 [
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»Saa far da vel min Yenneflok

leg Byttet ei fortryder
leg tabte intet men fik nok
leg evig Glæde nyder.«
På pladen findes intet våben.
Når der således bevislig var ét barn af I. H. M. Krags 2det
ægteskab, kunde det jo tænkes, at der havde været flere. Hos
Benzon (i geliejmearkivet) vidste jeg, at der intet fandtes, men ved
registrator Krarups velvillie fik jeg fat i Hohendorffs og O. H.
Mollers optegnelser. Den förste havde visselig en Frederik Mund,
som dog senere viste sig at tilhore en anden linie (han var en
sön af Franz M.s broder Johan Rantzau M.), og Møller havde hele
fire Munder: Frederik, Palle Krag, Kristiane og Sofie Magdalene.
Frederik er her den samme, som fandtes hos Hohendorff; om Palle
Krag strags det nærmere; Kristiane og Sofie Magdalene må være
fremkomne ved at giire to af den Kristiane Sofie Magdalene, som
vi allerede kende fra ligpladen i Sonderso. Denne unöjagtighecl
måtte strags vække tvivl om pålideligheden af alle de mollerske
efterretninger.
Da havde Assistent A. Tiliset den godhed uopfordret at give
mig følgende meddelelser, först:
»Frands Munds Ægteskab »efter kongelig Ordre-t1) må næppe
forstaaes bogstavelig.
I en Ansogning til Kongen af 29 Decb.
1736 beretter han selv:

»wesgestalt der gottseelige König zwar auf das Ansuchen
Krags, damit er seine Tochter
nicht heyrahten mögte, Anno 1727 anfånglich allergnädigst resolviret, dasz er sich niemahlen auf Juelinge sehen laszen solle,
da er aber vermöge einer anderweitigen Königl Resolution nachdes verstorbenen Geheimen Eath

hero

die Erlaubnisz bekommen sich mit dieszer Persohn

ehelichen

Pension

zu

von

ver-

diirfen, weshalben ihm zugleieh jährlich 500 Rthlr
der Baronnie zuerkandt«

han, at den tidligere Resolution derved er ophævet, og
andrager om Tilladelse til at reise til Juelinge, efterdi Godsfor¬

saa mener

valteren havde

nægtet ham Adgang«-).
Dernæst, skriver hr. Thiset:
»skal jeg bemærke, at Frands Nielsen Munds
.

.

.

og

Ide Helle

') Se Griff.s ætl. s. 1 (efter Benzon og efter Fr. Carlsens Konnebæksholm).
2) Ekstrakt af ansøgningen i Partie. Kamr. Memor. Prot. 1736.
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Marg. Krags Ægteskab ingenlunde var barnlöst. Jeg liar nemlig
ikke blot fundet, at de 5. Aug. 1732 lode dobe en Sön Niels i
Trinit. Kirke og 5. Juni 1737 en Sön Palle i Helliggeist Kirke,
men endnu en Sön ved Navn Frederik har
jeg fundet nævnt
Hvor Börnene blev af, veed jeg ikke.«
Saledes have vi mindst fire börn af Ide Helle Margrete Krags
2det ægteskab. Jeg skal opføre dem i den aldersorden, soin synes
mig den sandsynlige: 1) Frederik; 2) Nils; 3) Kristiane Sofie Ilag¬
dalene; 4) Palle.

Jeg skal
dels ved

meddele, hvad jeg dels ved egne undersøgelser,
velvilligste hjælp fra flere hold, har indhentet om
og hans börn. — Först altså om faderen:
nu

den

Frans Mund

Assistent J. Bloch skriver: »Frands fflnnd fik den 6te December
1717

Afslag paa sin Ansøgning om Gage som Jagtjunker, idet han
»superflus« havde Frihed til at udeblive fra Jagten saa vel
som til at deltage deri.
(Kammeret siger i Referatet af Ansøg¬
ningen, at han nu næsten i to Aar ikke har sparet nogen Expence
for derved at conservere sig i Eders Majestæts Naade, og at han
har lidt stor Skade paa hans Heste paa Jagten, og dog alle Tider
maa holde
sig sin Tjener og Heste udi behørig Equipage og Stand.)
Han blev Overtoldbetjent i Bergen 10de Januar 1743. (Bestallin¬
gen er af 24. Januar 1743.)
(Kammeret refererer Ansøgningen,
»hvori forrige Jagtjunker Frands Muntli beklager sin fattige Til¬
stand med 3 smaa Börn. til hvis Ophold han intet er ejende, siden
■den Pension, som hans Frue af Baroniet Juellinge var tillagt, ved
hendes Død cesserte; melder ellers, at han nu paa nogle Aar har
søgt at habilitere sig i Eders Majts Lov og Ret, for derefter at
gjöre desto bedre Tjeneste.«)
Justitsråd blev han (ifulge O. H. Moller; 12to juli 1743.
Overkontrollør V. Blich i Bergen svarer på min forespørgsel:
»Efter Kirkebogen for Nykirkens Sogn i Bergen er Justitsraad
Month begravet hersteds 29 Juli 1745 ...... Naar han tilflyttede
Bergen, har jeg ikke kunnet erholde nogen Oplysning om, og der
er lidet Haab øm, at saadan horsteds kan erhverves, da Documenterne i det herva'rende Toldarchiv ikke gaa saalangt tilbage i Tiden
som til 1745, øg jeg ved nöiagtig Gjennemgaaelse af Skifteproto¬
kollerne indtil 1745 ikke har fundet Munds Navn, uagtet jeg i flere
Skifter har paatruftet Personer, der have været ansatte i Told¬
væsenet, navnligen i et Skifte efter en ved Toldkammeret ansat
Mand Truls Hvidt, afholdt 15. Juni 1740, i hvilket omtales ikke
som
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mindre end 20 Over- og Undertoldbetjente samt ToldbodvægtereT
alle navngivne, der havde modtaget Forskud paa deres Lön af
Toldkassen.

For kort Tid sideq fandt jeg i en Forseglingsprotokolr
Forseglingsforretning var afholdt efter Justitsraad Frants Mundt
23 Juli 1745 Kl. 3 slet, men uden Angivelse af Arvingerne, og
först i disse Dage har jeg i en Skifte Journal faaet Rede paa Skiftet
efter Justitsraad Frantz Mondt, begyndt 5. Aug. 1745.
Under
Skiftet ere hans Arvinger opgivne at være 2 Sönner og 1 Datter,,
nemlig:
Friderich, 15 Aar gammel, Land-Cadet, værende i Kjobenhavn,
Christina Sophie Magdalene, 10 Aar, værende i Bergen,
Pahle Krag Munthe, 8 Aar gammel.
Da i Skiftesamlingen 7. Juli 1746 Boet viste sig insolvent, erklærede
Börnenes Formyndere paa disses Vegne, at de fragik Arv ogGjæld.
Blandt Boets Creditorer anføres Cancellie-Raad og RegimentsQvartm Thomsen i Kjobenhavn, hvis Fordring deels grundede sigpaa en Obligation af 2. Mai 1733 paa 500 Rdl., deels paa en af
Höiesteret under 20de Januar 1745 bekræftet Commissionsafsigt af
—

at

15. Febr. 1743«.

(Dette sidste, samt at han 1736 onskede tilladelse til at tageJuellinge, og at han endnu 1737 lod en sön døbe i Helliggeist
kirke, synes mig at tyde på, at han næppe har forladt København,
för han 1743 blev ansat som overtoldbetjænt i Bergen.)
Yi gå nu over til de fire börn, som vi kende (om der mulig
kan have været flere, tör jeg for tiden ikke afgöre):
Frederik Mund var fodt i Sælland d. 12te oktb. 1728'), blev kadet
d. 31ste oktb. 1740, korporal 5te febr. 1749, fyrværker i det danske
artillerikorps d. 21ste oktb. 1751, sekundlöjtnant i det 1ste akershusske nasjonalregiments landeværn d. 4>le maj 1757 2). — Om
ham har arkivfuldmægtig Huitfeldt-Kaas fundet en del oplysninger
dels i rigsarkivets håndskrevne militærkalendere, dels i 1ste akershusske regiments dokumenter, og har heraf haft den godhed at
meddele mig følgende som »det væsentliges:
»Friderich Mund (Mundt, Munth, ja endog Munthe, som han
til

J) Ifølge skifteprotokollen skulde han jo först være født 1730, men dette er
næppe rigtigt. Efter sit eget opgivende (se det følgende!) skulde han sagtens
være født 1729, hvad dog vel næppe heller er palideligt.
2) Se »Index pro anno 1759« (gehejmearkivet); »Stammbuch von der königlichen
Land Cadet Compagni von 1712 bis 1812« (krigsministeriets arkiv); »StaatsYerzeichniss alier
Officiers« 1758 (krigsm. arkiv).
....

20
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ved flere

Leiligheder kaldes) oplyser selv, at han er Halvbroder af
over Kjøbenhavns Amt, Kammerherre, Baron Juel "Wind,
hvis Frue er benaadet med l'ordre de l'union parfaite, har været
Cadet ved Landcadetcorpset i Kjøbenhavn og blev derfra i sit 21de
Aar 21. October 1750') Fyrværker ved Danske Artillericorps (Kjø¬
benhavn) og efter 6 Aars Forløb (4. Mai 1757) virkl. Secondlieute-

Amtmand

nant ved

Røgenske Compagni af Landværnet ved 1ste eller VestreAgersh. Inf. Reg., hvor han 1760 angiver at forrette Tjeneste som
Premieilieutenant ved Capitain Pahls Landværnscompagni.
Paa
en Fortegnelse af 16 Juni 1758 over Officierer, der ere udtagne at
marchere til Holsten, nævnes Secondlieutn. Friderich M. ved Capi.
tain 6. Neumanns Compagni, men da han laa (var) syg i Læg¬
derne, blev i hans Sted indsat Fændrik reforme Ole Jørgen Ravert
(Holmstrandske Compagni). 28 Mai 1760 klager Lieutn. M. fra sit
Kvarter Vivelstad i Lier (ved Drammen) til Generallieutenant Grli¬
ner over, at han ei faar sin Gage (80 Rdlr.) ordentlig udbetalt, og
ønsker nu at indtræde i sin rette Plads i Holsten eller at sælge
sin Lieutenants-Plads. Fra samme Sted klager han 10 Juli 1760
over, at han 27 Juni s. A. er kommen i Dispute med Premierlieutenant K. With paa Gjæstgivergaarden Valle i Lier (Frogner
Sogn), hvor denne sagde om ham, at han var en slet Karl, og at
Kongen ikke burde have sat ham til det, han er, »hvilket kan ansees som crimen læsæ maiestatis«.
Mund tog dette ilde op, hvorpaaWith truede med at falde an paa ham; Major Rabe begjærede
nu M.s Kaarde, Feldttegn og Gevær, og With stødte til ham; Ma¬
joren vil holde ham i Arrest paa Yivelstad lige ved dennes eget
Kvarter, men da han ikke faar Underholdning eller Vagt som Arre¬
stant, agter han Arresten ugyldig og udbeder sig af Generalen, at
han vil forlige Sagen mellem ham, Major Rabe og Lieutn. With,
saa han faar sine Sager tilbage. — 30 Juli skulde der holdes For¬
hør og Krigsret over ham efter Major R.s Klage, dateret Vivelstad
11. Juli, hvori berettes, at M. ved Officiersamlingen paa Valle fremmodte saa slet klædt, at den allerliderligste Musqvetier ikke kunde
va>re slettere:
hans Kjole var istykker paa alle Kanter, Vesten
ligeledes; Buxerne, at Skjorten hang ude, og ved Siden en stor
Messingkaarde, tilhørende en Tambour ved Landværnet. Da Kam¬
meraterne bade ham ei at føre sig saa slet op, idet hans egen
*) Skal ifølge»Stammbuoli«
havde fyldt 23 fir.

osv.

(seovenfor!)

være

1751, da han nys (s. ssteds!)

Fr. B.

•
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"Velfærd derved vilde spildes, sprang han op paa Gulvet og er¬
klærede, at han ingen Gagé fik, og at han holdt dem for Tyve,
der indeholdt samme. Lieutenant With bad ham vise Majoren
-större Respect, hvorpaa M. anfaldt ham etc., Majoren forkyndte
.ham Arrest og lod 2 Underofficierer bringe ham til hans Kvarter,
der var i Nærheden af Valle, men denne Arrest respecterede han
ikke; da Underofficiererne vare gaaede, gik M. i samme liderlige
Dragt til Bragnes og kom om Morgenen Kl. 3 ind til Majoren og
brugte uforskammet Mund; 29. Juni gik han til Frogner Kirke,
■betjenende sig altid af en anden Kaarde, og gik ellers, hvor han
lystede. Han spiller derhos med uanstændige Folk og søger slette
Compagnier etc. — 1. August 1760 erklærer Major Rabe til Ge¬
neral Grimer, at han frafalder Krigsret over M., naar denne i 2
Officierers Nærværelse erkjender sin Uret, men beder ham for¬
flyttet til et andet Regiment, hvor han daglig kan være under Op¬
syn, eller at det tillades ham efter hans udtalte Ønske at bortaccordere sin Charge. — Generalauditeur Lengnick mener 8. Au-gust, at Sagen ikke kan falde, men da Majoren og hans Spise¬
selskab maaske kunne ansees for i nogen Grad at have opirret M.,
kunde Generalen muligens alligevel anbefale ham til Kongens
Naade.
Flere Dokumenter om Sagen findes ikke i Regimentets
Papirer, men Militaircalenderen viser, at han fik Afsked 8. Octbr.
1760. Hans senere Skjebne kjendes ikke; han synes ikke at være
■bleven boende i Lier og er altsaa maaske reist tilbage til Dan¬
mark. Det synes af alt at fremgaa, at han 1760 var ugift, skjönt
dette ikke udtrykkelig siges .... Dette er altsaa alt, hvad jeg for
Tiden kan skaffe til Oplysning om Fr. Munds Ophold i Norge«.
Jeg skal dog fræmhæve, at det af det følgende aktstykke
synes at fræmgå, at Fred. Mund endnu levede i Norge d. 14de avg.
1785 (måske endog d. 10de april 1795), så han altså næppe er
vendt tilbage til Danmark.
Nils Mand blev, som vi ovenfor have set, døbt i Trinitatis kirke
i Kbhvn 5te avg. 1732. Han må dog ifølge skiftet efter hans fader
være død inden 5to avg. 1745,
og ifølge »kammerets« referat af
hans ansøgning være død inden 10de jan. 1743. Sandsynligvis er
han endog død inden 31ste oktb. 1740, da både hans ældre broder,
Frederik og hans yngre broder Palle bleve indskrevne som kaaettert
—

—

han selv derimod ikke.

Kristiane Sofie

regerende konge

Magdalene Mund (der åbenbart
og

opkaldt efter den
dronning) skulde efter ligpladen være fød
er

20*

308
1737

ifølge skiftet efter faderen 1735,

det sidste ertvillingsyster
til hendes broder Palle og da sandsynligvis døbt sammen med ham,,
hvilket hun ikke blev.
Om hende have vi allerede fået adskillige
efterretninger af ligpladen over hende; jeg skal nu her meddele¬
hendes testament, hvilket-jægermester Scholler ligeledes har haft
den godhed at afskrive til mig:
(hvor?),

udentvivl det

men

rigtige, da hun ellers måtte

og

være en

—

»Da

ieg underskrevne C. S. M. Mund, red min tiltagende
daligen nærmer mig min fraskillelse og ønsker at vise
min Svigerinde Frue Geheime Conferentzraadinde BaronesseKragh Iuell Wind min Erkiendtlighed for den kerlighed og god¬
hed hun stedse har baaret for mig saa har ieg med forevidendeog Samtykke af min Curator, hans Excellence Her Generallieutenant Allefeldt herved villet erklære, og i allerunderdanigst
forventning af hans Kongelige Majestæts allernaadigste Stad¬
fæstelse som min sidste villie fastsætte, at alt hvad der af mit
Efterladenskab maatte blive tilovers naar min begravelses bekost¬
ning og al anden paa mit Stervboe heftende lovlig gield eller
besværing er betalt og afgiort, skal tilfalde den hos forbemelte
Min frue Svigerinde nu i huset værende froken W. C. Trolle og
tilhøre hende og hendes Arvinger, som en frie fuldkommen og
uigjenkaldelig Ejedom, mod at hun eller de til min broder Friderich de Mund i Norge saalenge hand lever betaler aarlig
renten af 500 rd. med 20 rd. skriver tyve rigsdaler, hvormed
hand skal lade sig nøye uden videre enten som arv eller i an¬
den Maade efter mig at kunde paastaae, og skal, naar hand ved
døden er afgaaen bemelte aarlige 20 rds. betaling aldeles
J)
den paa hans börn eller arvinger
')de forplantet, og hiemfalde min testamentariske arving frøken W. C. Trolle og hendes
arvinger med samme ret som alt mit øvrige Efterladenskab, hvor¬
imod hun om min broder det forlanger skal være pligtig at stille
ham for de 20 rds aarlige rigtige betaling saadan Sikkerhed som
hand for antagelig anseer; til bekreftelse har ieg denne min
sidste forfattede Disposition med fuld forstand og frie villie til¬
lige med min Hr Curator egenhændig underskrevet og forseglet
alder

') Her ere nogle bogstaver udfaldne af testamentet på grund af et segls bortskæring. — Måske bör sætningen udfyldes således: »aldeles bortfalde, uden.
paa hans börn eller arvinger at vorde forplantet.«
Fr. B.
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i overværelse af

til

undertegnede tvende venner som ere formaaede
vitterligheds vidner at underskrive og forsegle
Closter 14 Agusti aar 1785
C. S. M. Mund

som

Odense

som

Ourator underskriver

(Mundernes Yaaben)

datum rat supra

H. A.

Ahlefeldt

v.

(Yaaben)
At Höivelbaarne Frøken C. S. M. Mund

tilligemed hendes

*Curator Hans Exællence Herr General Lieutenant
i Yores

Paasyn har underskrevet

von

Ahlefeldt

forseglet dette Document,
Shvilket Frøkenen med fuld Fornuft og frievilligen erklærede at
indeholde hendes sidste Yillie, det have Yi efter Begiering her¬
ved skulde bevidne under Yore Hænder og hostrykte Signeter
Odense Closter 14de Augusti 1785
og

Lente Adeler

Hensier

(Yaaben)
Forefunden i Stervboen

(Yaaben)
salig Frøken Mund paa Odense
og en Copie heraf vedlagt Skifte-

efter

.Jomfrukloster den 20 Mai 1799

protocollen.
Testamentet

er

eonfirmeret 10

■Skiftet efter Frk. Mund

April 1795.
at

sluttet 23.

Sept. 1799 og
udgjorde 1114 Edr 14^2 Sk.; nemlig 1) en Forskrivning
fra Grevinde Frijs paa 1000 Ed. 2) Guld, Sølv o. s. v. i Boet,
vurderet til 114 Ed. 141/« Sk.«
Palle Mund var, søm ovenfor sagt, døbt i Helliggejst kirke i
Xbhvn 5te juni 1737. IføJge »Stammbuch« osv. blev han d. 31ste
•oktb. 1740 indskreven som kadet, men den 2den jan. 1741 »Jugend
'halber aus der No gefiihrt« og kom siden aldrig på kadetakademiet.
Xige fuldt blev han som fændrik ansat som sekundlöjtnant ved
•det vestindiske korps 29de oktb. 1757 ^ Siden har han sagtens
"fået tittel som premierløjtnant, skönt han vedblev at göre pæneste
:Som fændrik., hvad han ligeledes vedblev med,
da der 19de jan.
1763 blev tillagt ham tittel af kaptejn. — Efter meddelelse af assi¬
stent J. Bloch anføres han dog som »Secondlieutenant ved Major
Krauses vestindiske Compagni i Rullen af 31. Decbr. 1763«, skönt
»han havde Captains Karakter siden 19. Januar 1763«. Han »døde
<d. 14de August 1764 ifølge Gouvernør v. Pröcks Attest«. — Han
sees

være

Arven

pro anno 17*61« (gehejmearkivet), jævnfør årgangene
En fondrik havde 400 rdL årlig, en sekundlöjtnant 500.

',) »Index
—

1759 og 1763.
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kaldes

jævnlig Palle Krag Mund, men varr som> vi se, ikke døbt
Krag.
Belært af tidligere sörgelig erfaring tør jeg- jo vel ingen¬
lunde påstå, at hværken Frederik Mund eller Palle Mund vare gifte,,
skönt jeg agter det for lidet rimeligt. Ingen af dem bar da sagtens.'
efterladt ægte afkom, så at »Griffenfelds ætlinger« kunde være fort¬
sat igennem dem. For Frederiks vedkommende kunde dog en
ytring i systerens testament synes at tyde på, at han havde »ar¬
vinger«, men den kan også godt opfattes, som om. hun tænkte sig
muligheden af, at han hunde få arvinger. 1785 var han jo endnu,
kun 57 år og kunde da gærne endnu gifte sig.

med navnet
—

Hermed har

jeg efter ævne gjort rede for de værste fejl i mineætlinger«, men jeg er des værre ikke færdig endda.
Assistent Thiset havde endnu desuden den godhed at meddele mig
henved tre tylfter rettelser og ændringer til de sejsten sider! Jeg tör
dog ikke fylde tidsskriftet ved at optage alle disse rettelser, der for¬
en stor del kun ere tilföjning af måned og dag, hvor jeg alene havde
årstallet; og jeg tör det så meget mindre, som lir. Thiset vistnok
for længe siden turde have høstet den samme erfaring som jeg::
hvor utrolig lidt man kan stole selv på den alier nærmeste slægts,
meddelelser i sådanne tilfælde. Han kan have faet rigtige med¬
delelser og jeg gale, eller omvendt. Bet må nærmere undersøges..
Af hans lange række meddelelser gengiver jeg derfor her kun et
udvalg af dem, som synes mig de vigtigste:
(s. 5) g. 5. Lovise Adelaide Krag-Juel-Yind-Frijs -f 22. mai 1832
»Griffenfelds

(ikke 1820).
(s. 10) e. 2. Jens Karl Krag-Juel-Yind går ud på dette sted (s. det

følgende!), e. 3. (bliver e. 2.) Sofie Magdalene Krag-Juel-¬
Yind f 9. febr. 1833 (ikke 1832).
(s. 12) øø. 2. Karoline Treschow, f. 1. juli 1868 (ikke 1867).
øø. 3. Yilhelm (skal være Frederik Yilhelm) Treschow, f. 22..
jan. 1871 (ikke 1870).
h. 3. Eleonora Sofie Rantzau, * Preben Bille-Brahe 1. juli
1796 (ikke 1797).
(s. 13) bbb. 7. Daniel Bille-Brahe-Selby, f. 16. juni 1878 (ikke 1879)..
hhli. 1. Kamilla Jessie Agnete Ahlefeldt-Laurvigen, f. 1.
septb. 1876 (ikke 1. septb. 1875).
(s. 15) h. 7. Erhard Rantzau, f 6. decb. 1829' (ikke 1830).

311

4. Jens Karl

e.

Juel-Yind,

—

Krag-Juel-Vind

og e.

5. Juliane Marie Krag-

i steden for dem sættes:

e.

3. Juliane Marie

e.

4. Jens Karl

Krag-Juel-Vind, f. 8/« 1755, -f- 90/i 1758.
Krag-Juel-Vind, døbt 4/i 1757, jordet S8/t

1758.

5. Jens Karl

e.

uger

Hvis

Krag-Juel-Vind, døbt 14k 1759, f tretten

gammel.
stamtavles störste

jeg havde nær sagt: eneste
nøjagtighed og pålidelighed, så kan mit arbejde om
Griffenfelds ætlinger des værre ikke göre krav på nogen som helst
ros.
Dets plads er snarere papirkurven end boghylden. Men, når
jeg nu selv aldeles åbenhjærtig har fældet denne dom, turde jeg
mulig blive fritagen for at se den fældet af andre; eller, skulde
dette dog ske, har jeg i al fald taget den værste bråd af dommen.
Dette var, næst at give sandheden æren, min hensigt med nær¬
—

dyd

nu

en

—

er

værende min selvanmældelse.

Frederiksberg den-18«16 marts 1884.

Smaastykker.
Ved Gustav

Ludvig Wad.

1.

Danske Adelsmænd, der have staderet ved Universitetet i
En

Tiibingen 1568—1620.

Maler i Tiibingen ved Navn Jacob Ramsier udgav
»Palmenzweig« nogle historiske Oplysninger om Byens
Universitet med en Fortegnelse over de adelige Personer, som havde
ladet sig immatriculere derved. Da Bogen er en literair Sj eldenhed,
har Pseudonymen Pusikan i Vierteljahrsschrift fiir Heraldik, Sphragistik
und Genealogie, Berlin 1876, meddelt dens Navnerække fuldstændig;
af disse omtrent 2000 Personer har jeg udtaget dem, der have Be¬
tegnelsen D'dnen, og skal her meddele dem, ordnede efter Tiden for
deres Immatriculering. De i Noter tilføjede Bemærkninger ere i Al¬
mindelighed hentede fra Klevenfeldts Stamtavler; dog ere ogsaa Op¬
lysninger andet Steds fra medtagne, men uden paa nogen Maade at
tilstræbe Fuldstændighed.
Borger

og

1629 under Titelen

