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wittig

fornuftig Mand, som noch skall wide at finde sig, i huis
maa anbetroes; hand leyer derfaare i
tiaabed, at Eders
Høy Grefl. Excellentz som een Genereus Herre, der søger die forlatte at hielpe, sig hannem will lade were recommandered. Maatte
min forbøn derudj noged for maa, implorerer jeg Eders Høy
grefl.
Excellentzis Naad-gunstige assistence for samme M: Diire, der jeg
i det øvrige med ydmigste respect forbliver
som

og

hand

Eders

Monseigneur
Høygrefl. Excellentzis Allerydmigste tienner
F. Kragh.

Steensballe d. 27 octobr. Ao 1699.

3.

Høy

og

Welbaarne Herre.

Dend store gunst og

Naade, Som jeg j Saa mange Maader af
Høy Grefl. Excellence j Mangfoldige Aar har oppebaaren,
fordrister mig, med dette min Nod og Anliggende at tilkiende gifwe.
Eders

Som

bestaar

derudj, at jeg Vemodelig maa fornemme af Hans
Maytt. Naade at wære Udelugt, j det Een Promotion af Ridder
ordenen Wed atskillige Ere fore tagen og jeg der af forglemt, som
jeg ey til andet hend reigner, End till Een Manquement af Pa¬
troner Som i dislige tilfalde will forlehne Et gott ord for fraAverende, som jeg desto Were jngen hafwer mig at tilforlade heller
jndskyde, lever jeg dog j Haabet Eders Høy grefl. Excellence,
som Een Genereus
Herre, Sig mig Antager, og det Eniste jeg begierer naar leylighed gifwes, Hans Maytt: at demonstrere dend
tort mig "Wederfahres, j det jeg Wirckelig j Hans Maytt. tienneste
udj Eeen [!] honnorabell Charge staar, paa dend Maade saa slet schall
Medhandles og af ald Naade Udeluckes, hwor Ved mig ey Alleene
betagis Plaisiren at tienne min Konge og fäderne land som jeg
bør, mens foruden taber Hans Maytt: det meeste derweed, jeg ey
dend autoritet j min Charge Kand have af dem, som af mig de¬
penderer som andre der Hans Maytt: Naade nyder, der jeg dog ey
andet weed End frae Anno 1674 og til Nu min Herre og Konge,
j atskillige Charger paa Een 26 Aars tid, baade med mine Midde6
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lers

tillsettelse, og j Andere Maader at hawe tient som min Under¬
danigste pligt Udfordrer, till dis Ende hawer jeg Eenn Allerunder¬
danigst Suplique til Hans Maytt. forferdiged, Som jeg Allerydmygst til Eders Høy grefl. Excellences Widere befordring herhos
fremsender, og hafwer jeg min klage over min Slætte medfaert
deris Excellencer Hr: Baron Juell og Hr: geheimme Raad Pies

jlligemaade tiltiende given, ey paa tviflende die jo og nock Et
gott ord for mig til bæste forlehner, om Eders Hoy grefl: Ex¬
cellence for gott finder j min regard med dennem derom at talle;
hwor hart det Een honnest homme falder paa dend Maade at
tracteris, stiller jeg til Eders Høy Grefl. Excellences Egen censur,
ey paa twiflende Eders Høy grefl: Excellences Høye Patrocinium
Som En genereus Herre derudj at Nyde. Som jeg i Mangfoldige
Aar j Adschillige tilfælde hafwer nøtt Eders Høy Grefl: Excellences
Naadige Protection, recommanderer jeg mig fremdelis i Sær udj
dette udj Eders Hoy Grefl: Excellences Høye aff'ection og med
ydmygst respect forblifvver
Eders Høy grefl. Excellentzis
ydmygste og Pligt Skyldigste
tienner

Steensballe d: 8 Decmb. Ao. 1«99.

F.

Kragh.

II.
En

Portraptsamling.

Ved afd. Cand.

polit. Holger Lund.

I den ny

kongelige Manuskriptsamling paa det store kongelige
bh, 4to, nogle Protokoller ved¬
rørende Døtreskolen i Kjobenhavn1). For deres væsentligste skole¬
Bibliothek findes under Nr. 1155

historiske Indhold vil der blive
skrift »Vor

gjort Rede i det her udgivne Tids¬
Ungdom«, medens »Personalhistorisk Tidsskrifts Læsere

') »4 Protokoller, vedrørende det til Gavn

og

Fornøielse stiftede Skoleselskab«.

