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trofast Kammerat. Kaptain Volle er såret i Armen af en Kugle, for¬
ingen fra Viborg, såvit jeg ved, imorgen skal jeg lade Dig det vide,
om nogen af vore Bekendte skulle være sårede. Lev nu vel, min trofaste,
evig
elskede Kone, Kys din Omgivning, de dyrebare Børn min lille søde Frederik,
Nalle og Peter1, jeg må nok kalde ham min, og bed ham ej at forglemme
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Jeg havde skrevet i Aftes et Brev til Dig
jeg var Død, nu er det brændt.
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,

tro Mand
Biilow.

Du først skulde have haft,
Henning

Jensen

JUUL OG SCHROETER
De

personhistoriske oplysninger om den fra regimentet Royal Danois'
oberstløjtnant Frands Juul, der 1704 var generalmajor i fransk
tjeneste, har hidtil været sparsomme. Han søgte 1711 genansættelse i den dan¬
ske hær, men fik afslag, og 1718 skrev hans hustru sig „sal. Hr. Oberst Frands
Juuls", da hun intet havde hørt fra ham i mange år. Ifølge en fransk tjenstlig
opgivelse skal han dog først være død 1731, muligvis i Oldenburg (se DBL
XII, i64f.).
Ved venlig mellemkomst af pastor K. Høgsbro Østergaard, Aastrup, og
dr. Karl H. Marschalleck, Schlossmuseum, Jever, kan det nu oplyses, at
Frands Juul døde på slottet Neuenburg i Oldenburg og ligger begravet i
Zetel Kirke. Kirkebogen for Zetel indeholder herom følgende (meddelt af
pastor E. Heger):
Frants Juel, Feld-Marschall und grosser General, starb auf Schloss Neuen¬
burg, liegt begraben zwischen der Taufe und dem herrschaftl. Stuhl. Bei
Menschen Leben muss alda nicht gegraben werden. Welches zur Nachricht.
Est hac in terra magnus Franciscus Iulus
In Martis campis irreqvietur eqves
Marscallus campi. Tan tos q vi flectere campos,
Haud raro valuit, pulvis & umbra jacet.
Scrib: Zethuliæ d. 20. Dec: 1732. L. Past.
Det kan endvidere meddeles, at der i Martinskirken i Zetel findes et
epitafium over Charlotte Marie Eleonore Schroeter, født 13. september
1769, død 13. marts 1785 ogbegr. 19. marts, yngste datter af den oldenburgske
landretsassessor Christian Schroeter, som 28. oktober 1749 blev virkelig
dansk kancelliråd og 26. oktober 1767 dansk justitsråd.
historie kendte

Albert Fabritius.
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Biilow's næstældste datter Nathalie Lovise Caroline

(1816-52) var gift
(1810-83), der på det her omhandlede tidspunkt
var res. kapellan ved Viborg Domkirke og senere blev sognepræst til Gjerlev-Draaby.
Deres son Frederik Rubeck Henrik Bulow Bruun (1849-23) blev sognepræst til
Levring-Hørup.
med Peder Wodschou Bruun

