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Smaastykker.
III.
"En Embedsbesættelse under
Ved Gustav

Forfatteren af de nedenfor

fyenske Indlæg 1744)

er

Kong Christian VI.

Ludvig "Wad.

aftrykte Actstykker (Originalerne i

Justitsraad Christian

von

der Maase

(Søn af Hofpræsten H. G. Masius) til Clausholm, f. 1694, f 1753;
den

Søn, for hvem han

stian

der

von

dansk

juridisk Examen (Richter, juridisk

S. 431)

og

med 2 og
Greve

et Landsdommerembede,

søger

er

og

statsvidensk. Stat

fik 18. Sept. 1744 Landsdommers Bestalling.

3 betegnede Breve

Johan

Chri¬

Maase, f. '9. April 1723, f 1747 ugift; han tog

ere

Ludvig Holstein

De

stilede til Gehejmeraad, siden

til Ledreborg,

Oversecretair i

Danske Ganoelli.
1.

Stormægtigste, Allernaadigste Arfve Konge og Herre.
endnu udi Deris Mayts Tienniste værende
Sønner er dend ældste pua 22de Aar, men formedelst een fra hans
spæde Aar af udi Hofften bekomne Forsenckuing icke saa lyckelig udi
Militair Standen at kunde allerunderdanigst søge Employe.
Hand er
jmidlertiid instrueret udi Natur og Folcke-Retten, haver noget af dend
danske Lov og jure civili inde, saa jeg haabis, hand med det temelig
goede Begreb og rettsindige Sentimens, Gud bar givet ham, udi eet
Dommer Embede kunde giøre nogen allerunderdanigst Tienniste og
sig derudi fuldkomen habilitere, dersom det maatte Allernaadigst behage
Deris Kongelige Mayestiit ham dertil at destinere.
Og som forlyder
det Een af Lands Domerne ved Fyhnboe Landsting afgaaer, understaaer
jeg mig udi allerdybeste Underdanighed paa bemelte min Søn Christian
von
der Maase Veigne til Deris Mayts Naade at jndflye, om at vorde
Allernaadigst accorderet at blive Vice Lands Domer same stæds.
Levende udi det faste allerunderdanigste Haab, at, som jeg icke tvifler
paa hans goede Opførsel og Application udi Tiennistan, Deris Kongl.
Mayts beviiser mig og ham dend høye Kongelige Naade at blive bøn¬
hørte: udi hvilchen allerunderdanigste Forventning jeg med allerdybeste
iSubmission er og forbliver
Deris Kongl. Mayts Allerunderdanigste Troe og Pligtskyldigste tienner
Af de tvende mine ey

C.
Kiøbenhaufn d. 14de

.Jmnij 1744.

von

der Maase.
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2.

Høy-Velbaarne Herr Geheime Conferentz Raad!
behaget Deris Excell. under 25de hujus at eommunicere
mig Hans Kongl. Mayts Allernaadigste Resolution paa min for min
Søn Christian von der Maase allerunderdanigste indgivne Supplique om
at vorde Vice Lands Domere ved Fyhnboe Landsting, nembl.: at, naar
hand betalte 1000 rdr, skulde det Allernaadigst accorderes; jeg tager
mig derfor dend Friehed Deris Excellentz derpaa underdanig at melde:
det, i hvor vel min liden Formue der ved 2<ie mine Sønners Etablis¬
Det har

sement i Militair Standen

at'vigde Aaringer henved 1('/m Rdr. er
taalede videre Afgang, om jeg ellers
skall conservere mig og min øvrige famille: er dog indtet der ligger
mig meere paa Hiertet, end at see dend Eene med dend anden af mine
Børn med een Begyndelse udi Hans Mayts Tienniste forsiunet, og derfor
vill søge at bringe de 1000 Rdr. til nestkomende Ilte Decbr. til Veyge
og allerunderdanigst erlagde, naar det derjmod Allernaadigst maatte
.behage Deris Kongl. Mayts at give forbemelte min Søn Bestalling
paa at være dend Anden Vice Lauds Domer efter de 2de der virkeligen
■er i Embedet og
nyder Gage; hvilchet efter mine uforgribelige Tancker
ey kand præjudicere Hr. V. Lands-Domer og Borgemester Bonne Simonsen,
som det baade af een Kongl. Naade uden Betaling har nydt, disforuden
■er i eet Embede der
nesteu indbringer lige saa meget som det hand
har i Vente, og sidder i een important Handel: til med er det at
udi

bleven

forringet,

slutte

hand

alleeniste

haver

Hensehende

derved at

naae

saa at

dend

ey

solliciteret

at

være

V.

Lands Domer i

Herlighedernes Øvelse ved hands eyende
Jordegods. Deris Excell: vilde dernest behageligen considerere, at der
paa anden Maade for min Søn icke efter menskelig Begreb kunde
være
nogen Haab, fast nogen tiid, eller i det mindste udi mange
Aar at kome i Gage. og hvad Tynge det jmidlertiid for mig er, haus
Underholdning at fournere; jeg lever derfor i det allerunderdanigste
.Haab, Hans Kongl. Mayts legger dend Eene Naade til dend anden,
■og saaledis, som jeg har tagen mig dend Friehed her at anføre, ved
Deris Excell. høy formaaende Forrestilling, Allernaadigst bevilliger min
.Søn dend Allerunderdanigste Ansøgning, og ellers i andre Maader naar
iiand sig habiliterer haver Naade for ham; jeg er med dybeste respect
Deris Excellentzes Underdanig-forbundne og Ergivenste tienner
G.

'Odense d: 30te

von

der Maase.

Julij 1744.
3-

Høy-Velbaarne Herr Geheime Conferentz Raad!
jeg reiste fra Odense herhid er Deris Excellentzes alier-

•Jmidlertid
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høyestærede af 81'6 hujus indløben, og som mig strax efter Ankomsten
til Gaarden een Upaslighed tilstødte, har jeg imod min Ville til
i dag maatte opsette at tage mig dend Friehed udi underdanig Svar
at melde, det: siden Deris Kongl. Mayts icke Allernaadigst finder for
godt at give min Søn Christian von der Maase dend allerunderdanigst
ansøgdte Preference som anden Vice Lands Dommer ved Fyhnboe Lands¬
ting; vill jeg (i hvor lidt mine Omstændigheder det end taale) efter
Deris Mayts Allernaadigste Villie lade til Ilte Decbr. a. c. de 1000
Rdr courant allerunderdanigst for ham erlegge, naar jeg allerunder¬
danigst tør fortrøste mig ved, at, ifald Successionen skulde blive alt
for langvarig, og bemeldte min Søn sig jmidlertiid saaleedis opfører
som det sig
bør, Deris Kongl. Mayts Allernaadigst tillader ham om
een anden charge hvorved hand kunde korne i nogen Gage, allerunder¬
danigst at maae ansøge, og vendte een Allernaadigst Bønhørelse.
Examine juridico skall hand ellers forinden hand udi bemelte Lands¬
ting tager Sæde underkaste sig. Hvornest jeg til Deris Excell. behagelige
Forrestilling og paafølgende Allernaadigste Resolution alting underdanig
indstiller, som med dybeste respect er og forbliver
Deris Excellentzes Underdanig-Ergivenste og forbundenste tiennerher

G.
Clausholm d: 27 de

von

der Maase.

Aug: 1744.

Spørgsmaal

og

Svar.

Spørgsmaal.
8.

Hvorledes

Hans

Hagerup, f. 1085, Borgmester i Trondhjem (i Hammond Missionshistorie kaldet Sr. Hans Hagerup),
gift 1. med Lydia Thomasdatter Hammond og gift 2. med Anna
var

Kjemler, i Familie med Eiler Hagerup, f. 25/n 1685, Biskop i
Trondhjem (se Hammonds Missionshistorie Pag. 83), gift» med.
Anna Catharina Barhow?

Ligeledes

søges

Oplysninger

til Søren Richardsen

oin:

1) Richard Hagerup, Fader

Hagerup, der var Vicepastor til Frosten,
f 1702. 2) Lehnsmand Ferdinand Hagerup, gift med Joh. Bolette
Meldal; hans Søn: Peter Hagerup, f. 1836 i Aalesund. 3) Nicolajs

