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Abraham Pelt (Forældre: Gaspard Pelt i Bordeaux og N. N.
Scholten), søgte 1703 fra Kbhvn. om Embedet som Stempelpapirforvalter;
gift 22. Aug. 1706 i Kbhvn. (Ref. Kirke) m. Catharine Christine
Leers (Forældre: Generaltoldinspektør Jean Matthieu Leers og Angelique
van Wykersloot).
Om Klosterstifteren

Abraham Pelts Familie

henvises til min

Bog Die St. Petri Gemeinde 1925, 270 ff.
Louis Bobé.

(Til Maleren Jens Juels Biografi.
I.
1769 20. Novbr. indsendte Juel til

Kongen

en

Ansøgning af følgende

Indhold.
Til Skildre Kunsten har

ieg fra min Ungdom af haft og har en særdeles
Inclination. Da ieg som en Dansk indfødt Undersaat for først har
lært i Hamborg, siden her i Kiøbenhafn freqventered Academiet, i hvilcken
Tiid ieg har haft dend Lycke at giøre saadan progress, at ieg har været benaadet med at afskildre saa vel Hendes Majestet vores allern. regierende
Dronning, som og adskillige høye Herskaber ved Ds. kgl. Maj. Hof.
For nu udi denne Science, hvortil ieg af Forsiunet er forundt Genie,
endmeere at perfectionere mig, udfordres, at ieg burdte reist for paa frem¬
mede Stæder at practicere. Hertil har jeg baade Lyst og Drift, men som
fattig af Fødsel, mangler ieg den fornemmeste Assistence, som er Penge.
At vendte saalænge til Touren kunde tilfalde mig ved Academiet, vilde
medtage mange Aar, og inden samme opnaaedes, var mine bæste Aar til
dette Øyemed forløbne.
At komme til nogen rett Perfection, uden at freqventere fremmede
Stæder, kand jeg saameget mindre giøre mig Haab om, som Italien just
er det Stæd, hvor denne Videnskab excellerer, og følgelig der bæst kand
profiteres efter den Alder ieg nu har, da ieg ickun er 25 Aar gammel, som
den bæste Tiid at lære udi, da Ungdoms Vaar giver Lyst. Drift og Nemme.
Min a. u. Bøn og Begiæring er altsaa denne, om D. K. M. af Deres
particulair Cassa a. n. ville gratifieere mig med eet Reise Stipendium aarlig
paa visse Aar, da ieg forbinder mig til, saasnart samme erholdes, strax at
fortsætte Reisen og stedse opføre mig saaledes, at jeg i sin Tiid til mit Fædrene¬
lands Tieniste og D. K. M.s Naade kand giøre mig meriteret — og at ieg
til Allerhøistsamme kand vorde recommanderet, vendter ieg icke alleene,
af Hs. Høi Grevelig Exe. Hr. Grev Moltke som Academiets Præses in specie,
men endog af S. T. Hr. Geheime Raad Rosenkrantz og Hr. Geheime Conference Raad Hr. Greve Holch som ieg har haft dend Lycke at afskildre, in
genere at faae Vidnesbyrd. . .
Lyst

og

II.

1772, 14. Sept., skriver Juel til A. G. Moltke fra København:
Til den

Lyuke

ieg for nærværende Tiid har at profitere af min
Høygr. Exe. n. behaget at skienke mig 20 rd.
aarlig i tre Aar, hvorfore herved aflegges min u. d. Taksigelse. Og da jeg
er den første, som D. E. tilligemed fleere Høye Herskaber har vist den Naade
at befordre paa saadan Maade, forsickrer ieg at anvende ald muelig Fliid
for at giøre mig meriteret som en saa extraordinair og lyckelig Pensionair.
Min reyse tour gaaer directe til Italien, skiønt ieg denne Vinter over agter
meest at besee de beste Galerier i Tydskland. Ved at blive saa habil Portrait
Maler, som mine Natur Gaver dertil kan indbringe, gior ieg mig den imderd.
som

Udenlands Reyse, har Ds.
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Forhaabning, ved min. Hiemkomst at nyde den Naade, at viise min under¬
danigste Erkiendtlighed for D. E.s mig beviiste Naade, som ieg med Fordeel
skal benytte mig af som ieg bor at giore. . .
Louis Bobé.

Et

Supplement.

I

Tilslutning til de af Hr. Hauch-Fausbøll i dette Tidsskrift (9. I. 14(j f.)
bragte Oplysninger om Familierne Lodberg kan jeg meddele følgende ved¬
rørende den nævnte Sognepræst i Harlev og Framlev, Provst Christian
Johan Lodberg og hans Afstamning:
Marcus Hansen Skræders og

Mette Bärtelsdatters Søn Hans døbtes
Maj 16761) og antages at være identisk med Hans Mar¬
cussen Wonsel, der saaledes ikke — som Wiberg formoder2) — var
Præstesøn fra Vonsild-Dalby, idet iøvrigt JohannesRhyde var Sogne¬
præst her i Tiden 1659—17073). Hans Marcussen Wonsel blev Student
fra Ribe Skole 16961). Den 29. November 1704 opholdt han sig i Køben¬
havn og ansøgte da i efterfølgende Skrivelse5) om et Præsteembede:
i Vonsild den 15.

»Som leg fattige Studiosus paa nogle Aars tiid har anholt for Eders
Kongelige Majestet om et lidet støche brød, men formedelst ieg ingen
Patroner har hafft, der kunde anmelde min ringe Person hos Eders Maje¬
stet, hidindtil ey været saa lychelig at nødt noget; Da som der nu tvende
Kald i Iylland ere vacante, nafnlig Borum i Aars Stifft og Gislum i Vi¬
borg, hvilche for deris ringheds sehyld af gandsohe faa ere begierende,
Saa er min allerunderdanigste Bøn, at som ieg forhen har indgifvet min
allerunderdanigste Suppliqve derom, Eders Kongl. Majestet i Naade ville
ansee mig fattige Studiosum, som paa en 12 Aars tiid har ti(e)nt got folch
for at informere Deres Børn, og imidlertiid forholt mig, som Deris og i
sær forføyede Attest af Hr. Jacob Lodberg i Christiania allerunderdanigst
schal udviise, og allernaadigst forunde mig et af ovenmelte ringe Brød.
Saadan Eders Kongelige Majestetis høye Naade vil dend store Gud rigeligen belønne, hvorom ieg ogsaa i mine Bønner stedtze anholder, som
Eders Kongl. Majestetis allerunderdanigste
Arve undersaat og troe forbeder
Hans Marcussen Wonsel«.
Denne

ledsaget af en Anbefalingsskrivelse fra daværende
senere Biskop over Fyens Stift Mag. Jacob
Lo db er g, som den 11. Oktober 1704 fra Christiania skrev følgende:
»Deres Allerunderdanigste Supplicant Hans Marcussen Wonsel, Studiosus,
er mig underskrevne bekant saasom hand baade i min Salig Faders Huus
fra Barndom er opfød, saa og haver siden opholt sig paa de stæder i got
Folckis Tieniste, som mig ere bekante, ja endog i mit Huus haver paa Eet
Aars tiid hatft Tieniste. Hand haver saaledis anlagt sin tid, at hand gerne
Ansøgning

var

Stiftsprovst i Christiania,

vilde tiene Gud i sin

meenighed, hvortil Gud haver og givet ham baade
i hans lif og lefnet, haver hand saavit leg haver kent
hannem, intet usømmeligt beganget. Vilde derfor E. Kongelig Majestet

forstand og gaver, og

1) Vonsild Kbg.
2) Wibergs Præstehistorie I, 195.
3) H. N. A. Jensen, Versuch einer kirohl. Statistik des Herzogthums
Schleswig, I, 208.
4) Birket-Smith: Universitetsmatriklen II, 221.
®) D. K. Jyske Registre 1704, Nr. 152, med Indlæg.

