
Familien Marselis' Komme til
Danmark.

Foredrag ved Historisk Samfunds Sommernrsde i
Vilhelmsborg Dyrehave Sondag d.28. Juni 1914.

Af E.rlpn H.c.ucsrpo.

] den anderr llalvdel af det 17. Aarhundrede begyntlte
I en nr' 'I'id i llanmarks Historie. Efter dcn korte
Blomstringstid rnecl stigendc l(ultur og Velstaud og
Tillsb til en Stormagtsstilling under F-re'derik II og i
Christian I\'.s Llngdomstid var der kommen en Tid.
hvot' den cnc ulyhkeligc lirig alloste den anclen, hvor
Landets Velstand blev lagt ode, hvor Splid og tJdyg-
tighed i Regeringen org liorden og Uredelighed i I-okal-
styrelsen svrckhede Statsmastcn i den Gratl, at Lanclet.
Iaa forsvarslost, da de styrende i deres ubegribelige
Blindhed selv kaldte Iiarl [iustavs sejrsvante I(rigere
ind over Landets Grrnser verl den taab,elige l(rigser-
klrering i 1657. Som vi alle vcecl, slap Danmarks Rige
over Krisen, nlen med uhyre 'I'ab. En Tredjcdel af
Danmark blev skatrren af, idel ile skaanske Lanrle, tler
indtil da havde vrret ligesaa le nt danske som Jylland,
kom under svensk Herrcclonrrnc og snart gik tabt for
den danske Nationalitet. Dt.t var C,et storsle og betyd-
ningsfuldestc 1'ab, det danske liolkelegeme nogcnsinde
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har lidt. Stillingen sydpaa blev forvrerret, idet Hertu-

gen af Gottorp blev uafhrcngig. og dcn skmbnesYangl'e

Forbindelse mellem del-te Irlrstehus og An'efjenden i
Sverige blev knyttet fastet'.r. At Statskassen var fallit,
hele St5'rrlsen i Oplosning' og Landet l:ot'armet, beho-

ver jeg blot at nre\'nc, lor at I)c kan ftlrstaa, ht'or stot'e,

ja uloselige Opgaver, clen nye Regerin,g, som overtog

-\clelsvrcltlens Fallitbo, tik at lose. lior''st blev I'orfat-
ningssporgsrnaalet ordut'I prit deu radiliatcste ]Iaarlc'

Dcn tlaush-n'orske Stat I'ilt en fuldttrd Iids'svarendc

F-orfatning i clen gennetlrforte Enevrcldc'; paa dens

Grunctlag opbl'ggedes i de folgende Aartier en ny cell-

tlirlisercl. Statsf'orvaltning, og paa mangfolclige Ornraa-

cler blcv tler forctageI gcltnenrgri]renclc Ilcfbrmer; jeg

lrehovet' bl'ot at pege paa Christian Y.s l)anskc Lov t-rg

Jiltrikcl,cn, tror a[ det kan stalt os k]':rrt, al. der ller
bley utll'ort et cl1'gtigt ttvslialtetrtl'c Arbtr.irlc, der fik Be-

t1'dning lor rle folgendc ,\lrrhuntlreder.
Nvc 'lider. nye \[lcn'cl. Den lireds ltf ]Ircntl, tler

havcle Il,or,eclansvaret lor Samruenbrtttl'd'e[, forsvantlt

eller hlev trrengt i I3aggr:unden' L)e Ulf'eldter, Skeeler',

Roscnkrautzer og hvad dc nu hed. d'e Rigens indfsdte

.Edlingc, der lidligerc havde fort det slorc Ord i \ralg-

kongedomrnets overmetgtige Rigsraad og havd'e styret

Klonens Len. sacl 1u stilltr paa deres (iaarder, mens det

var Folk af en h,el atrd'en Stobning og fra helt andre

I(redse, der sad i Arve-Enevoldsherrskerens Geheime-

raad som Raadgivere 'og U'dflorere af dcn kongelige

Yilje cllcr som Amttnarnd reprcesenterede d'en nye

Iiongemagt rtcle omkt'iug i Landet. Dtrt var dels bor-

gerligt lodte Danskrl, Norske og Holstenere, dels Ind-

vandrcde. I)isse nye Illernenter surelted'e snart sarlr-

men med den gamle tltrnske Adel til den nye Hof- og
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Embeclsaclel, der i nalsttn to Hundrede Ailr) saa lengc
som Enevrelden holdt sig, var d'en fornetn;ste og en nl(r-

get betydningsfulcl Del af d'et danske Samfund.

NLan har ofte bnfgt haard'e Ord om tlisse F-retrr-

med.e, det' kom i store Skarer og trrengte Lan'dets egnc

Ilorn bort fra cle vigtigste Stillinger i Land o,g Rige'

N'[on clet er helt rned Rette ? Jeg tvivler oln del og skitl

llu pr'{rye Paa at kaste lidt L5's ovcr diss'e Inch'andrt'-

des Stilling gennem et Iikserupel hentct her fra llg-
nen. Jeg vil fortrelle, Ilvorledes det gik til, at li:rmilicn
Nlarselis korn h,erind i Lan'det og slog sig nctl i Aar-
husegneu. Sporenc af dennc liirmilics Boszettelse - til-
lige et \riclncsbyrtl om clen ny'e 'l'itls Irrernbrutl - s(rl!

vi clen Dag i Dag t1'clclig paa den l)let Jortl. hvor r-i

staar i dette Oieblik. Den ejes af en ,Etling af d'en, forr
ste \Iarselis. cler lrosntttr sig i l)iturtlarli. og tlctr brt'cr
Navn efter dennes Son, Yilhelm Nlarselis, d'er 1ti73 blct'

Yilhelm Birron G1'klenkrone til Yilhelmslxlrg, der hid-
til havrle hedclet Skurustrup. Orntrent sam'tidig kotn
Ilavrcballegaarcl til at hecklc \farselisborg og Statls-

gaard bl,ev til I(onstantinsborg. De gamle Navne mcd

rlen javne hjemligc Iilang blev aflost af nye, der for'-

eviger I(oberner, (iluncllreggerne af Nlajoraterne. En-
delserue -gaard clg -strtrp - altsaa cn gammel Bon'tle-

by - blev aflost af det fortremme -borg. I)isse Navltt:,

der sikkert har lydt fremmedartet og plalende for Da-

tid,en, er nu f'ortrolige for vore Or"en, men lytter vi lidt
lil Ordet ,,N'Iarselis", klinger tler en udansk Tone gt'n-

nem d,et. Det leder Tanken hen til I)e F-orenedc Nedcr-

landes Blomstringstitl, til Wass'enaers og Co'rnelis
'fromps Holland. Derfra er rlet, at Slre'gten har bragt

sit Navn til Aarhusegnen.
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Slregten Marselis stamrner fra l3rabant. den var en
adelig jordejende Slregt, der i det 16. Aarhundrede, da
,\ntrverpen var Europas Handelsrnidtpunkt. kastedc
sig ind i Forretningslivet. I det mindste nogle af dens
Nledlemrner flyttede til Antrverpen og blev Kobmrenrl.
L)a den forfrerd,elige Borgerkrig, som rnan plejer at
kalde den ned,erlandske Uafhtrngighedskrig, var af-
g.i,ort 1609 med det Resultat, at de 7 nordlige Pr.ovinscr
blev uafhrengige, mens de sydlige d,e[ nuvaerendc
Bt'lgien blev r.ed at staa under sltansli Herredsm-
nre. danned,e der sig en l(loft rnelkrur dc tior sra nal'
forenerlc Landegrultper. I rlc spanske Neclcrlan<lc
standsecl,e den rige t-ldvikling llaa nrcsten allc Orura,l-
de:r. Schel,den blev spicrret, clerverl clrahtes Landels
bl,omstrende Storinrlustri og Antrvel'pcns Vcrd,cushanr-
tlel lagdes ode. Dcn politiske lrrihed forsvandt og.. af-
lostes af Statholder,ens Linevrclde. [Iclc Land,cl" blev
fort tilbage til den ene saliggorende Iiirkes Xloderskotl.
Dct blev umuligt for en protestantish Kolrrnandsslrcgl.
sclrn }larselierne al blivc i Anlrverllcn. Sorn sau tnan-
ge andre af dercs Landsrnrentl og 'l'rosfarll,er flyttedc
eller flvgtedc de til d,et olthlornstrende Amsterdarn.
Disse driftige og rige Relgiercs lrl5'lning til Ilollanrl
hjrelper os til at fiorstua den revenlvrlige liraftudfol-
delse paa snart sirgt alle On-rraadcr'. som dettc lillc
F-olk 1ta:r r , Million N[enneskt.r ltrlcstercd,e i det 17.

Aarhundrede. Ikke blot blev d,e[ fiur,opas ledendc
Handelsfblk) rnen i Iir-igskrrnst. Statskunst. Nlaler-
kunst. Iiilosofi gik Holland i Spirlsen. .Ieg behsver
blot at na)vn('en Irt:ltherre sonr Statholdeu'en Frcderik
Hendrik, Statsrna:nd som Olden Barnes'elrlt og .lan dt'
Witt og to Navne l'ra Aandslivets Ornraatle. der horer
til de allerstorste: llemlrrandI og Spin,oza.
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Her i Amsterdam voksede den Mand op, d€r bragk:
Slregten Marselis t) i Forbind,else med dren dansk-nor-
ske Stat. Han hed Gabriel Marselis den Eld,rc
og var gift med Anna Lcrmite. Af Bsrn kender jeg firc
Srlnner: Peter', Gabriel, Selio,og Leonard og

een Datter: Anna Margrete. Efter en Tid at have
drev,en lrorretning i Amsterdarn flyttede han til Harr.r-
borg; Sonn,en I-eonard synes at vrere flyttet med ham.
nrens Selio og G.abriel blev i Amsterdarn) hvor de rnu-
ligvis tredede en Irilial af Foretningen eller i d,et mind-
stc virkede i nojc Forbindelse med den. Fra Hamborg
hlrr den zcldre (iabriel utvivlsornt deltaget i .,IIet Oos,t-
zcc negotie", tlen r,reldige hollandske Handel med alle
?)stersoland,ene gennem Oresund, og d,et er let at for*
stua, at han er traadt i Forbindelse med Christian IV.
1ti28 blev han clen danske Regerings Iiaktor i Ham-
trrirg, d. r,. s. han blev en Slags dansk K,onsul og til-
lige Leverandor og Bankier for den danske Konge.
Srrirdannt: Faktorer havde Christian IV i adskilligc
storre Byer. sonr stod i Handelsforbindels,e med hans
Rige, som f. Eks. Danzig, Koln, Ansterdam. Disst,
Nftend, der ikke maa liorveksles med d,e udsendte Resi-
clenter. dcr i Reglen var danske, var garne indfsdte
Iiobmartl. Hvis vi vil tlanne os et Indtryk af hans
liorhold til Christian IV., behover vi blot at genn.em-
bllcle denne Konges egenhrendige Brevc.2)

'.r J. A. I.-ridericia: Danmarks ydre politiske Historie 1635

-1645. Kbh. 1881. S. 231-32.
') Kong Christian den Fjerdes egenhendige Breve, udg.

verl Bricka og Fridericia. Kbh. 1878-1891. 7 Bd., kronologisk
ortlnet. I de folgende Citater er Retskrivningen moderni-
seret og enkelte tyske Breve oversat paa dansk.
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1ti32. 16. Aug. sendel Christian l\r 821 Daler til haur,
Ior at han i Ilollan'cl kan kobc Kniplinger.

1633, 17. Decbr. skriver Kongcn til T,olderen i Ghick-
stadt, S,oren Tt'rkelsen: ,,Efterdi Gabriel Marselis e,l"

loveI en Hoben Penge til Omslag, 1 og han tilforn har
begrerel at maatte annanrrne dem i Gltickstadt, saa sen-

cler jeg dig nu herhos Noglen til Hvrelvingen og T'old-
kisten, hvoraf ham sknl betales 10,000 Daler.

1634. 4. Jan. hedder det i et Brev til samme: Ilfter-
som Gabriel lVlarselis har faaet Ordre til at betale 3000

Daler til en Kobmand Adrian de Pordt, som han til
min Frorno,denhed skal anvend,e, og eftersom det er I<>

r.et N,Iarsilius, at han skal faa de udlagte Penge i.gen

snarest. skal du af de forste Pcnge, som indkommer i
'Ikrldkassen, betale ham 30fi) Daler.

Fra de folgend,e Aar forcligger der adskillige gtrn-
ske lignende Breve.

1636, 15. Marts beder- liongen den samme Tolder onr
at bestille hos Marselius 8 smaa Guldknapper til at
bruge i en Skjorte f,or Hrentlerne ,,og skal der vrcl'e i
hver I(nap en D,emant paa ir Rigsdaler".

Da Kongen ofte savnede I(ontanter, rnaatte Gabriel
Marselis tit lregge ud og fih ikke altid sine Penge saa

hurtigt, som han kunde onske, og maatte da stilles til-
freds med gode Renter. I et Brev til Rentemesteretr
Jorgen Wind 5. Jan. 1635 hedd,er det: Efterdi Marsilius
sig uden Tvivl med den Sun Penge, som ham assig-
n€ret er, intet lader sig contentere, ud,en at ham loves
Rente af de Penge, som han nu intet bek,omme kan, drr

skal ham tilsiges Rente af de Penge, han bevise kan at
have baar erlagt til at forrette, hvad ham af os kom-
manderet er.

') c: Terminen.
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1635, 13. Jan. til samme: Nlarsilius kommer tltt I't'l
tilrette m€d, omendskont han maa bie en Uge eller ttr

eller trr, og kan det intet andet vrere, end at tlrt maa

tage Pengc op, da skstter jeg intet orn, hvatl der loves

ltrro Cento.
Marselis var ikke blot Kongens Leverandor og IJiul-

kier, han var ligefrem Embedsl.nand) som d,et frcru-
gaar at et IJrev til Sekretrnen i det tyske Kanaclli,
lrrederik Giinther 1. Irebr. 1634: Du skal lade udfrer-
ttige et Patent til Gabriel Nlarsilius, som han kan frem-
vise, saa det kan ses, at han er min Tiener, han on-
sker ogsaa i Gliickstadt at blive holdt for min liaktor.

K,ongen raadforte sig jrevnlig med harn og drofte<le
nr.ed ham sine Planer om I{andcls- og Toldforholtl. I
et Brev til Irrederik Giinther af 27. Aug. 1633 fra den
'fid, da (lhristian IV. begyndte med Kejserens Srtnr-

iykke at opkrreve Told i Gliicksttrdt, hed,der del:
Straks efter din Afrejse korn X'larsilius ti] mig, jeg vi-
ste ham det kejserlige Diplom om 'foldrullen i Origi-
nal, hvorover han forundrede sig og sagde: ,,Det sttm

ieg nu ser, det vil'de myne heeren 1) aldrig rose, dct
vil forhindrc Negotierne meget." NIen jeg cletno,nstrer-e-

rle ham, at der ikke kunde skc Ksbmrendene nogen
Skade, fordi de kunde lregge ttret paa Varerne uden
stor Mutation. Erempli gratia: ll00 Pund Peber giver
1 Daler i Told, naar nu 1 Daler bliver delt i 300 Dele,
saa vil 1 Pund koste meget lidt mere end for. Da jeg
nu havde inculceret ham sligt, saa blcv han af samme
Mening som jeg, hvilket Argunrent ikke vil vme ntjen-
Iigt at bruge overfor dem, drt k,clmmer til at tale ntetl
om dette Sporgsmaal. /G. r,ar' 1-raa Yej til Holland),
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Om det personlige lirlrhold lnell,eln Kongcn og hans
Itaktor hrarer r,i i et Ilrev af 17. April 16111 til (irinther.
rlcr nu er kornmen l.il ,\rusterdant: Jeg er bleven ind*
]lr"rdt al I'Iarsilir.rs til hans Sons Br;'llup, rlu maa rnode
pau mine Vegne clg lllit'scritere en Pokal, sonr det tyk-
lics dig at r,:Dre passerr,de til et sligt Bryllup. I)et var-
Srlrtncn Selio, som vi scnere vil hore lllerc onl, der d.
2'7. ,\pril holdt lJrvllup ure,rl Iioltrnan<len ,Iohan r'.

Stratens I)atter.
.\[ Iiongen hrrr Iugt'I IIens.r'n til hitns llrivate On-

skcr. ses af el Brev til I(ansleren Christian Irriis af 2ii.
\ovllr'. 1634: Gabriel )[arsilirrs har vrtrrrt lrer og hat'
lrtrklrrgeI sig orner', at Irarrs I)attermancl el ltltrvcn arre-
slcret i Knbcnhavn. uuus(rt {r[ han har brrtlet Borgen
l:or sig. Saa forl. nrrtr liarr komrne til lintlc rlorrned, er.

<lt'r'gaaet Ilefaling Lrtl til rlc urste af Ilaarlet. at de Sa-
gerr skal l'clrhore og rleri (lomlre.

-\l clissc laa lrcldrug. Irvis Antal let krrndc foroges.
ses det l"ydeligt. at rlenne hrntborgskt, llolllcntlcrr har
iorstaaet at gorc sig nvttig tirl clen darrskc li,ongc og-

lrar- lade{ sig hetakr i go<lt' rlanske Rigstlalcre lior sine
'l'.icnester'. Iiongen har rrtvivls,olnt sat l)ris puu ham og
Itar orugaaedes hanr unrler sine hr,lllrige Otih,old i
G.liickstadt. I)en liorbiurlclse. han har.cl,c knt.ttct rneci
clet danske llige. blcv fortsat og udvidet al' hans Son-
nor oe Svigersori. dtrr allc konr til at spille cn R,olle i
rlrrn uroliqe Tid. sonr trfslrrtterlt,s ruecl I;rcrlcn i I(olten-
trlvrr 11660 t.

Yi nraa fprsI beslilrl'1ig,e os nretl liilmrrtrt i Ilamborg
og'gaal'derpaa rovcr lil ut omtale de l,o Sorrntrr- Selio og
(iabriel. der har,rle l;orretning i Amstcrdunt. I)cn fjer-
tlt' Sorr Peter'. hvis IIoyt'rlvirksornhtrl falrlcr i Iluslancl.
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har dog ogsaa haft nogen F'orbin'delse med I)anllrark,
som her b'or omtales i al Korthed.

Pet,er Marsilius kom 1643 til Ksbenhavn fra
Nloskau. hvor han siden 1640 havde \,reret dansk Resi-
(lent, sammen med et russisk Gesandtskab for at for-
handle om .lEgteskab mellern Christian I\'.s Son, Grev
\raldemar Christian og en russisk Storfyrstinde. Vecl

tlen Lejlighed fik han et dansk Arlelspatent; ,han,er all-
saa den forste af Slregten Marsclis. der er bleven no-
biliteret i Danmark. Et Par Breve fra Christi,an IV til
Iiorfits Ulfeldt kaster Lys over hans Optrrcden vetl
tlenne Leilighcd. 20. Septbr. 1643: l)eter \'Iarsilius har
latlei sig mrcrli,e ured. at det vildc varre velkornrncnl,
onl man sendte Stolfyrstens Srln noglc Gangere, sonl
jeg ogsaa gttrnc gjorde. om der vitr Raad dertil, hvor-
orrt du dig hos Slaldrnesteren skal erkyndige. Onr ruan
kan faa Sadel og 'Ioi dertil. det staar hen. Nogle I)ago
senere skriver Kor.rgen: Eftercli rnan ikke kan faa Sa-

del og Toj frer'dig til de Gangerc). sorn til Storf5,rstens
Son sliulde sendes, da kan man sig urccl Gesandten l)e-
ter N{arsilius undskylde, at det nu intet sker, forcli iog
tiI Fcuaaret agter nt sende Storfyrslon nogle Heste . . .

ttri jeg er vis 1laa, at I)rinsen ikkc har en Sadel, som
tjencr til en saadan ung Herrc.

Hrorlrenge den gamle Gabriel i Hamborg levedt'.
veed jeg ikkc bcsternt. Endnu i 1610 kalder Christian
I\r. hans Son ,,den unge Gabriel", hvad der kan tydc
pit:r, at han endnu levede d,engang. IIen allercde fra
:\Iidten af 'I'r,e,divcrnc optrreder en yngre Chef i lrir-
maet, Albert Ilaltser Berns i1602 1652), der
blev Gabriels I)attermand. idet han acgtede Anna Mar-
grr:te l,Iarselis. \'erl Siden af h,anr orntal,es som I(om-
l)ugnon Leonurd, og ikke sjrcldenl opererer de [o ho]-
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landske Broclre, Selio og Gabriel, sanltllcn lned llalll-
lr,orgerfirmaet. Dcttes liorbindelser mcd Christian l\-.
blev stedse betydningsfnldere, ikke blot blev den titl-
ligerc Leverandor- og Bankiervirksomhed udvidet og

I'ortsat - til vistnok stigende Iiordel for Ifuset IIar'-
selis, da den voksendc Pengenod gjorde I(ongen rnerc
og mere trfheengi.qt af det ) Illcll NIal'selierne bler-

Itongens aktive Nledhjrclpere i den skrcbnesvangre
Ilandcls- og Toldpolitik, som han forte i diisse Alr.
l)anrnarks Udenrigspolitik dreietle sig nresten udeltrk-
kende orn Forholdet til de to n1'e Stormagter, cler vrtt'

skudt op i }Ian,ds llinde, Sverrig og llollancl. Christian
IV. ansaa det for Ilanmarks Hoveclopgaver at hinth'c
Sverrig i at blive llcme over Ostersoens Sydkyst og rrL

sv*kke Holluendernes Handelsmagt i Osters'rlen vetl a,[

skabe dern Konkurrence. id,et han stgtted,e danske
l{andelsforetagencler og sogte at kotnme i Forbinclclsc
mcd andre sofarendc Nation,er. og ved at iorhoje Suntl-
tolden. Ved rlette sidste IIiddeI opnaaetle han clen o.it:-

lrlikkelige F'ordel, at hans Indtagter blev betycleligt
forogede. men hele denne Politik blev til Ulykke for
l)anrnark, idet den fremkaldte det svenske Overlrtltt
1643-1645, det' dannede Forspillet til Trageclien 1{i57

1660 og bevirkede, at Hollrcnderne stillede sig pat
Svenskernes Side og benyttede Danmarks Nocl til at

faa Sundtolden betydeligt nedsat.
I 1639 greb Christian IV. med Begarlighecl en rtf

IJerns udkastet Tanke: 1) Oprettelsen af et ostindisk
Handelskompagni i Gluckstadt. Der skulde skaffes en

I(apital paa 800,000 Rdl.. det nye I(ompagni skulde
slaae.s sammen mecl det krlbenhavnske, Marseliernc

') Fridericia: Anf. Skr. 241 ff.
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- b:rade de hamlrcrgske 'og d,c ho,llandske - skulde
vrere de ledende i Virksourheden, der skulde have til
l"ormaal at hente de indiske Kolonivarer direktc paa

dansk,e Skibe og unddrage Hollan<lernc Fortjenesten
r.ed Fragtfarten. Nlen denne storc Plan blev ikke getr-

nemfort; det var ikke saadan at konkurrer'e tncd Hol-
land,erne. I et Brev tii I(orfits tilfeidt 10. Irebr. 1640

skriver Kongen: IIcd vor ostindianslie Handel gaar

clet en,dnu slet fort udaf Aarsag, at X'Iarsilii S'on, som

bor i Hamborg, har friet efter Abraharn de Boyses

IJatter og intet har faaet slig Svar, som h,an garne

t'ilde havt, ieg trenker, at den Krig lllivtrr snart bilagt.
- - I)cl vnr altsaa ogsaa andr'e Vanskciighe'tlcr end

Iiamllen m,ed den overrnregtige hollantl,skc Iionkur'
rence.

Ilt andet ihke iuldt saa rnislykket Forsog paa at fri-
gore Danmark fra d,e hollandske llelleurhandlere vat'

Arbejdet paa at skabe en direkte Handelsforbindelsc
med Spanieu, at hente Salt i Spanien. Iror at denne

Handel kunde komtne i Gang, blev en af l(ongens Son-

ner, Christian Ulrik - ikke at fon'eksle med den se-

ncr,e saa bekendte Ulrik Christian - Gyldenlove sendt

til Statholder'en i Brussel og o,pnaaede der, at der blev
gir.et Ordre til Fribytterne i Dunkerque, om at de

skulde lad,e danske Skibe passere uhinrlret til Spanien.
Samme Christian lJlrik fik for Resten et tragisk llndc-
ligt; han traadte i spansk Tj'eneste, hvervede ct Regi-
ment i Danmark og begav sig paa Vej til Belgien, metr
blev i Nl,einertshagen i Nrcrheden af Ii6ln ovcrfalden
af ,en overlegen Skare hollandske Ifuigstolk og faldt
s,om en Helt. Inden sin Afrejse havde han hos Leonard
Marsclis dep,oneret en Obligation paa ca. 1100 Rdl.,
som han overdrog til ..sin hjrcrtenskrcre f,orlor.ecle
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I3rud, den dydzir,ede Jomfru Bente Lucht". Da tsud-
skabet om hans Dod kom til Danmark, tvang Kongen,
der havde vreret mod Partiet, Leonard til at indbeLale
Ilelobet i det kongelige Kammer.

Derpaa blev Hannibal Sehested sendt til N'ladrid,
hvor han gjorde sit Nl,esterstykke som Diplomat, idet
han efter Forhandlinger) der strakte sig gennem hele
Vinteren 1640-1641, fik afsluttet en for I)anmark gun-
stig Handelstraktat og fik uclb,e'talt Erstatning - i Salt

- for nogle Overgreb, Spanierne havrtre gjort sig skyl-
dige i ,overfor danske Skibc. I de folgende Aar ko,m
der en Del Salt direkte fra Spanien. 1642 paatog Berns
og Nlarselis sig at hcnte et stort l)arti.

Vigtigere end dettc var irnldlertid Oresundstolden.
\:ed Forhojelser i 1638 og 1639 blev LTdbyttet af denne
'lrold tredoblet. Uden at de gcnnemsejlende Skibes An-
tal voksede synderligt, steg Kongens Indtregt fra ca.

200,000 til ca. 600,000 Rdl. Det var en fuldstrendig Ud-
plyndring, der naturligvis maatte srette ondt Blod i
Holland. Jeg kan ikke her gaa nermere ind paa dette
overordentlig interessante ,iEmne, men vil blot nrevne,
at I''oklen paa Salpeter blcv forhojet fra lz Rdl. pr.
Centner samt 1 o,o af Vrerdien til 1'l Rdl. pr. Centner:
da et Centner kostede 18 Ildl., var det en Told paa
fJ o7e. I)enne 'I'old blev vistnok i Reglen betalt paa den
Nlaade, at Tolderne Log 77 o,o af Ladningcn. De store
Salpeterlagre, Kongen paa den Nlna'de fik, solgte han
til Nlarselierne, der sikkert har stroget cn god For-
tjeneste ved at srelge uden at have betalt ToId.

Christian IV.s Bestrrebelser for i Gliickstadt at
skabe cn By, der kunde konkurrere med Hamborg,
fan'dt virks'om Stotte hos Firmaet, der i 1643 for egen
Itegning opforte et Tojhus og gmndlagdc et I(anon-
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stsberi i denne By. Kongen er glad ved at kunne kobe
Kanoner i sit eget Land og i sin Yndlingsby: Her fin-
des l(obmrend, s,om mig prrsenterer saa rnange Styk-
ker, som jeg begaerer, for en vis Pris pr. Skippund.
Endelig havde de et Skibsbyggeri i Neustadt, hvon tler
blev bygget Orlogsskibe til Kongen.

Ved den ulykkelige Krig 1643-1645 gik det rrrl ovcr
denne store Virksomhed, saaledes odelagd,e Svensker'-
ne Skibsbyggeriet. NIen Krigen medfortc til Genga:ld
storc Leverancer af Vaaben, Munderinger til Soltlater
o. lgn. Som en Slags Erstatning lor Tab fik Berns over-
dragct Godset Wandsbeck ved I'Iamborg, sorn fsr har'-
de tilhort Kongens Svigerson, Christian Pentz; hrrr
forte han et stort og herskabeligt Hus.

Da I(ongens Pengeforhold efter Krigen, da Landet
var udpint og Sundtolden nedsat, var meget trykketle,
blev det vanskeligere for F-irmaet at faa Penge; dets
ubetalte Krav paa den danske Ilegering voksede sta-
dig, og det blev forsigtigere end tidligere med at laane
og lzegge ud for Kongen. 15. Maj 1646 skriver Christian
IV. til Rigsraadet: Efterdi vi ingen ilIidler ser, hvor'-
Iedes vi kan komme ud af vor Sag enten ti} vor Sous
Barsel - den senere Christian V blev doht i Flensborg
14. Juni 1646 - eller til den Ambassade, sorn skal {aa
til Holland og Iirankrig, uden at vi undsir:ttes med tlet
forste, og efterdi der I'inrles de, sorn vil skaffe os Kre-
dit paa 70,000 I)aler, orn Rigens Raad vil sige go,tl lor
sammr: Surnma, da forser vi os naadigst til de gorlc
Herrer, at de sig dertil godvillig b,ekvemnrer. . Rigs-
raadet gik i Kaution, og l(,ongen fik Pengcne hos Berrns
& Marselis. Han kunde, t,el sagtens lor sidste Gang,
hol,de en af sine vreldige Fester, og Rigshofmesteren
kom ud at ,,spatzere" - som I(ongen kal,cler hans (ie-
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sand.tskabsrejse. - Nmste Aar el Pengenodetr endilru

rnene trykkende : Christian IV til Flannibal Sehested;
Herhos har du Grev Valdentar Christians'Brev, hvori
han beklager sig mregtigt for Penge. Nu veed Gu,d, at
jeg vilde garn,e hjalpe harn, orn der stod Raad dertil,
hvorfor du skal gore dit bedste, onr du hos N{arsilio
eller hos nogen andcn kan lrringe ham nogle Penge
tilvej,e, jeg vil grcrne betal,e dem igen, saa snart i,rnmer
muligl er.

Da Betaiingsflorh,old,ene bltrv vanskeligere, greb F-ir-
maet til den Lldvej at forhoje Priserne paa det levere-
de ud over alle rimclige Gra:nser. At det ikke altitt
gik deur efter Onske ses af fr.rlgende: 1. Jan. 1649 skri-
vcr lir'cd,erik III til Bremerlrolms Admiral Chr. Lin-
clenos': Eftcrsom det Skib Iiriedrich, sorn yore I'akto-
le'r i l{amborg, B,erns & l'Iarselis hrr ladet bygge i
Neustudt. v,entes til l{sbenhavu snarest, bede vi, at du
stlaks lader hele Skibet registr.ere, giver Fuldmreg-
tigen I(r,itteriug for Nl,odtagelsrrn o,g straks ircgger Ski-
bc.t utl i Havn,en. I December indberctter I(arl Gustavs

-\gent i I{elsingor: I(ongen er ikke ret tilfreds med det
n5'e Skib ,,Frederik", efterdi lJ.erns & Marselis vil have
150,000 Daler for det, da det ctrog ikke engang er ble-
veu vurdcret til 60,000. I(ongen vil ladc alt besigtige og
vurdere og derpaa give cler^r 10,000 Rdl. Fortjeneste
over, hr.ad det kan vrere vrercl ellcr slet ikke be-

tale del.
Saaled,es gik det nu ikke alticl. Iligshofmestcren var

ikkc saa noj'esecnde sorn I(ongcn. FIan l,od d,e hoje Pri-
ser paa Leverancerne staa og holdt i det hele ikke paa
Statens Interesser. N[en hvor godt han end un'dede Fir-
rnaet F'ortjeneste, rede Pengc var ikke til at skaffe, og
i 161-11 maattc de to Svogre orr- Iionrpagnoner for ub,c-
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talte Fordring,el lade sig udlmgge Krongodserne Lun-
de paa Mors ,og Bustmp i Salling. Da B'erns dode 1652,

blev det Leonard, der kom til at drive Go'dserne, som

nreppc har givet ham m,eget Udbytte i den Ufre'd'stid,

som snart brsd ind over Landet. Under denn'e Krig
kom han ogsaa i Iiorskud f'or Ilegerinigen og fik i 1661

Sksdc paa Orum Slot og Len og 1664 paa Mariager
Kloster med Ladegaard. I l\fodsretning til Bro'drene sy.

nes han ikke at have frestet Bo paa sine danske Godser'

Inden vi gaar over til det nreste Afsnit, skal jeg for-
trelle ,en lille Historie om en Mand, der vel ikke bat'

Navnet Marselis, men dog er saa nrer knyttet til Ham-
borgerhuset, at han ikke bor forbigaas her. Det er'

l'oul I(lingenbe rg (1615-1690), der var fodt i err

anset Fatnilie i Hamborg,'og som 16 Aar gammel blev
antaget som Skriverdreng hos Nlarselis & Berns. Han
blev snart Bogh,older, derpa,a Ass'oci6 og dr''og 1651 utl
paa en lang Handelsrejse til de fleste europaiske Lan-
de. Da han kom hj,em, traf han Berns mcget svag og

talte med harn orn .lEgteskab med Datteren Anna; meu

der blev ikke truffen nogen Afgorelse for Berns ds'd,e

paa Wandsbeck i August 1652. tror han i Novctnbet'
rejste til l(obenhavu f'or paa Boets Vegne at forhandle
med Regeringen, gav Moderen sit Samtykke til Forlo-
velsen og meddelte hant, at Jomfru Anna var temrne-

lig inclineret. Da han efter at have ordnet Sagerne i
I(sbenhavn paa det bedste - det havde nreppe vmet
helt let. da Undersogelscn af l(orfits Ulfeldts Papirer
havdc bragt llere Transaktionet', soln ikkc var bereg-
nede for Offentligheden, for Dagens Lys - kom til-
bage til Hamborg. traf han Jotufrucn temmelig kold-
sindig. da han talte til hende om sin Inclinati'on, og be-

sluttedc clerfor at holde sig i ctct fjrcrne. indtil hutt

11
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kunde bringes paa andre 'fankerl Moderen lovede at
bearbejde hend,e, og han bevregede Rigens Hofmester,
Hr. Jaokim Gersdorff, til at skrive til Nloderen og re-
commandere hans Person og Sagen, men da han mret'-
kede kun liden Inclination hos Jomfru Anna, resolve-
rede han sig til ved Skrivelse til Moderen at afbryde
Sagen. Han indlod sig da vid,ere i kgl. Majestmts Tje-
neste og blev 16. Juli 1653 antagen som General-Post-
mester. Da han i 1654 kom til Hamborg for at opgore
sit Regnskab med Firmaet, mrerkede han Moderens
gode Intention, at hun grerne vilde holde ham ved Hu*
set, og han vendte sinc Tanker til den anden Datter,
Jomfru Elisabeth. Her havde han storre Helrl, og i
Juni 1654 fejredes Bryllupet paa Wandsbeck, hvor'
Grw Christian Rantzau var til Stede paa Kongens Veg-
ne, Frederik v. Ahlefeldt paa Hertugens og mange for-
nemm,e Herrer og Venner. - Poul Klingenbergs se-

ner'e Virksomhed som Generalpostmester, Organisator
af det danske Postvresen og Ad;liralitetsraad skal ikke
omtales her; jeg vil blot nre\,ne) at Selio Nlarselis stod
Fadder til to af hans Born.

De to hollandske Marseli,er, Selio og Gabriel,
fik endnu storre Betydning for Danmark end Hambor-
gerfirmaet. Da Selio vaesentlig er knyttet lil Norge,
skal jeg omtale ham ganske kort, skont han er den af
Slagten, som vi har de fyldigste Iifterretninger om.1)
Han blev fodt 1600 i Amsterdam, fik en god Opdra-
gelse, tilbragte 11 Aar, fra sit 20. til sit 31. Aar, paa
Rejser, der strakte sig helt til Indien, regtede 1634

1) En indgaaende Skildring af hans Betydning for det
norske Postvasen findes i en Afhandling af M. Birkeland i
,Smaaskrifter tilegnede A. F. Kriegeru. Kbh. 1887. Smlg.
Berrum: Norsk Posthistorie I, 1902.
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Anna v. d. Straten, cn Soster til Broderen Gabriels
Hustru. der ligesom han selv tilhorte en brabantsli
Slregt. Krigen 1643-16.15 gav Anledning til, at han flyt-
tede til Christiania, hv,or han lorsl"od at gore sig uund-
r,rcrlig for Statholderen, Ilannibal Sehested. I denncs
l(opibog fra Krigens 'I'id orntales han atter og atter, og

der fin'des en Mrcngdc Breve til ham - de teldste er'

alle paa 'Iysk. blandt de senere er der en I)el pa,rr

IJansk. I{an udmstede 8 I(rigsskibe. fiors)'n,ede Flrcretr
rned Krigsfornodenheder og f,orstrakte Statholderen
rned Penge. Da den norske l(asse ikke kunde betale
hans Udlrcg tilbage, blev han holdt skadeslos paa au-
den Maade: En vrcsentlig Del af Landets Trrelasthan--
del blev overdraget ham, man haabecl.e dervod ))at op-
naa stsr.re Trafik i Riget og tvinge de fremmede til at

kobe Lasten dl,rere og handle mere med Penge i Ste-
det f'or Varer", han fik store Begunstigelser og Sar-
rettigheder som fri Religionsovelse for sig selv og Hus-
stancl som Reformertc. Skattefrihed - og hv,ad cler'

var det vigtigste - Toldfrihed for alt, hvad han ind-
fsrte. Han var den rigeste lland i Christiania og uclfol-
dede paa mange Omraader en stor og betydningsfultl
Virksomhed. FIan kan ligesaa lidt som de andre Metl-
lemmer af Slregten frikendes for at have beregnet sig

for meget for sine Leverancer; Un,dersogelsen af FIan-
nibal Sehesteds Papirer afdarkkctte adskillige N'Iislig-

heder, men han har aabenbart vaeret uundvaerlig. De
styrende har ment, at Uredeligheden opvejedes r.ed det
Opsving. en saadan kyndig og driftig kap'italstrcrk Ud-
lrendings B,osaettelse gav Handel og Industri i Landct.
I Fallig med Broderen Gabriel og alene fik han udlagt
Jordegods og Bjrergvrerker, og han har utvivlsomt haft
stor Indflydelse paa Bjaergvrcrksdriftens Udvikling.

1t*
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1657 blev han Bergamtsraad for Norge. I)et norske
Postvresen skylder ham rneget. Det er Hannibal Sehe-

steds .lEre at have ordne t de forste regelmrcssige P,ost-

forbindelser mellem Christiania-Baltus og l(obenhavn
og fra Christiania til Bergen og Trondhjern. Efter 'I'i-
dens Skik blev Postbesolgelsen overdraget en Privat-
mand - en anden Flollrcnder, Nlorjan - som et pri-
viligeret Foretagende paa 20 Aar. 1ti47.

Selio, sorn vel sagtens har vrret den I'Iand, tlcr nast
efter Statholderen har haft tnest Brug fol Postvrese-

net, klagede gentagne Gange over Forbindelsens Larrg-
somhed og Dyrhed. Naar et Brev kund.e komme fra
Hamborg til Ksbenhavn paa 5-6 l)age, var der ingen
Mening i, at det skulde varc 10 Dage for d,et at kom-
rne fra Iiobenhavn til Christiania. Naar han eller haus
Iletjente kunde rejsc til Bergen paa 5- 6 Dage, beho-
vede et Brev ikke at tage den clobbelte Tid. Disse Kla-
ger var en rnedvirhende Aarsag til, at han blev ud-
nrer,nt til at have Direktion og Inspehtio'n over det nor-
ske P,ostr'rcsen) rnens l\,lorians Arving i I(raft af l)ri-
vilegiet vedblev at r,rere Generalpostmester. Hans Ud-
nrevnelse sker omtrent samtidig med, at Povl Klingen-
berg udnm'n,es til Generalp,ostmester i Danmark. Ef-
ter den Forbindelse, der er mellern I(Iingenberg og Ira-
milien Xlarselis, ligger det nrer at tro, at det er Klin-
genberg. der har foranlediget Udnrevnelsen. Vi ser da
ogsaa de to arbejde energisk Haand i Haand for Post-
vresenets Forbedring i den folgende Tid.

Da l(rigen nrermede sig, drog han i I(,ongens .lErin-
de til Holland og ,,sliulde fornemttte, om unge Tromp
eller andre kvalificerede Skibsofficerer skulde vrere
inclinerede til at triede i r.or 'I'jeneste". Under Krigen
ydede han store Leverancer af l(rigsfornodeuhed,er
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lnod Pant i norske Skatter og Jordegods. I sine sidstc
Leveaar tilbragte han en Del af Tiden i Kobenh'avn.
Under Stormen paa Kobenhavn d. 11. lrebruar 1659

var den nresten 60-aarige I'Iand trsrer for en Afdeling
hollandske i\,Iatroser. 20. IIarts 16611 dode han i I(sben-
havn; han efterlod en Son, Gabriel, der blcv Norges
Generalp,ostmester efter det Morjanske Privilegiums
tldlsb. Paa en Rejse begik denne Selvmortl i Ilambolg-

11671). IJet er et 'I'rrek, der vidner smukt om Slregts-

lslclse, at Enkcn Berns paa Wandsbeck sorgede for at
faa den unge lVlands Lig udleveret og begravet.

Yi komrner uu til den sidste af de lem Soskentk'.
Gabliel, der i sin Ungdorn neclsatte sig sorn Kob-
nrand i Amsterdarn, og foi 1638 blev Christian I\'.s
liaktor for Ostersohandelen. At han var det i 1638 er-
farer vi af folgende Historie, sotn den davmende hol-
landske Generaladmiral d'Estrades fortreller i et Brev
til Iirankrigs liorsteminister, Kardinal Richelieu:
d'Estrades kaprecle 4 Fartojor, der var ladede mect

Krudt og Vaaben til den spanske F"laade. Da det var'
bleven ,oplyst, at clet var Gabriel Marselis, der havtle
solgt I(rigsfornsdenheder til l.jenden, foranledigecte
Admiralen, at l,Iarselis og hans I(ompagn'on blev arre-
sterede og tiltalte af Magistraten. Til deres Forsvar'
sagde: ,,Vi er Kobmrend, Handelen kan ikke ligge.
Skulcle vi end for at vinde sejle gennem Helvede og
staa Fare for at svide vore Sejl. saa risikerer vi det."
Derpaa sksd Marselis sig ind under, at han var Chri-
stian IV.s Faktor, og erklrcrede, at han vilde soge sin
'l'ilflugt hos Kongen, hvis man vilde odelagge haur.
Han slap rimeligvis for videre Tiltale og fo,rtsatte sin
Virksomhed. At han var hojt anset for Dygtighed,

I tl,l
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fr'emgaar af et latinsk l]rcv fra Casller Barlaeus af 7.

Febr. 16{0:.. . . du kender sikkert en I(obmancl, dcr'
er srerdeles kyndig i sit Fag og er strerkt omtumlet tii
Lands og til Vands, han cr fortreredt baade paa Nlotl-
gang og Medgang. Han styrer I(,ongen af I)anm,arks
Sager her paa Stedet og skal staa i hoj Gunst hos hanr.
Han overgaar alle sine Standsfreller i Skarpsindighed,
og der findcs ikke den l,Iand. som han ikke kan vinde
ved sin \Iennesrelhed.

Som Iiaktor havctre han lignende lrorretninger mecl
I(ongen som Firmaet i Ilamborg ,og var sammen mecl
dette Deltager i flere af de \Iirksomhedcr, som filr er
omtalt. som f. Eks. Saltirnporten fra Spanien. 1640 l'o-

retog han en Rejse til Norge for at s"ctte Bjrergvrerks-
driften i bedre Gange. Ilair fik Privil,cgium paa Brcrr.rn
Jttrnvrrk og flere andre Yrrker. som han udnyttedc
i Iraellig med Broderen Selio. d'er jo. sorlr vi har hort,
1613 flyttedc til Norge og antagelig har ledet de felles
Yirksomheder. Da I(rigcn udbrod 1(i113, rxltroidede han
eu stor Virksomhed for at skaffe det tbrhadte I)an-
mark politisk og matcriel Stotte. l)olilisk Ststte var
det umttligt at opnaa, da Generalstaterne havde sluttet
et Forsvarsforbund rned Sven'ig og ransked,e Christian
IV alt onclt. Derimod lykketles det hanr go,dt at skaffe
materiel Stotte, thi cf[er hollandsk 'l'ankegang ma,atte
Handelen jo ikke ligge stille, og Nlyndirghed,erne saa
gennem liingr.e rned, rrt der blev udfart I(rigsfornoden-
heder til Forbundsfrcllens Fjende. 'I'o unge danske
Ad,elsmrcnd Henrik og J,orgen Bjelke bevreged,e adskil-
Iige Danske og Nordrn*nd, der var i hollandsk Tjenc-
ste, til at vende tilbagc til Hjemmet, oe Marselis frag-
tede flerc Skibe med Gcvierer, Kuglcr rn. m. Det lyk-
kedes at fua Skibene af Stecl. skont dcn svenske Resi-
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dent gjorde, hvad der stod i hans Nlagt lor at faa deur
standsede. Henrik Bjelkes Skib kom til Danmark, Jor-
gen Bjelkes til Norge, hvor dets Indhold blev modta-
taget med Jubel og med rastlos Iver bragt til A{rven-
clelse af Hannibal Sehested. At han under I(rigen har
staaet i Irorbindelse med d,enne ses af en Bemarkning
i Kopibogen: 6. Marts 1645 . . . fordi jeg fra I{olland
har faact ganske sikre Efterretninger om Fjendens An*
slag gennem Gabriel Marselis.

Under I(rigen og i de folgende Aar antog hans For'-
retninger med den tlanske og norske Regering m,eget

store Dimensi,oner, og Fortjenesten var storl hverken
Korfits lllfeldt eller Hannibal Sehested, der i dissc
Aar, da Christian IV. var meget aflregs, styrede hver
sit Rige, var noje.seende med Regningernes Storrelse,
og begge vilde de gierne staa sig godt med den rige
H,ollrender, der kunde vare dem til megen Nytte. M.
H. t. de hoje Priser maa det ikke glemmesl at d,en

dansk-norske Stat var en meget daarlig og langsom
Betaler', der stadig skyldte fler.e Hundrede Tusinde
Daler.

Gabriel Nlarselis spillede en ikke ringe politisk
Rolie i'l'iden mellenr de to Krige. Korfits Ulfeldt har-
tle -. lor silde - indset, hvor uklogt det havde vrerel
af den danske Regering at jage Holland over i Ar-
rnene paa Sverrig ved den griske Sundtoldspolitik, og

han gjorde sit Fredreland en overordentlig stor Tjene-
ste ved at gare det forstaaeligt for Generalstaterne, al
clet stemrnede rned deres Inter'esser i Osters,oen at for-
Iade Sverrig og slutte sig til l)anmark. Ulfeldt kom
selv til Holland 1646 og det lykkedes ham at skaffe sinc
'fanker Are paa rette Sted. Marsclis og den danske Re-
sident, I)eder Charisius, der var han,s godc \rcn, arbej-
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dede videt'c for Sagen, indtil Ulfeldt, efter den gamle

l(onges Dod, kom tilbage og forte Forhandlingerne til
Dnde med et for Danmark overord.entlig gunstigt Re-

sultaf. Den 29. Septbr'. 1649 undertegnedes i Haag den

bekendte 'l'raktat otn Irorsvarsforbund mellem Dan-
mark og Holland. Det var ikke Ulfeldts Skyld, at den-
ne 'l'raktat ikke kunde trtde i Virksomhed, da lirede-
rik III saa uklogt angreb Sverrig i 1657, men da I(:rrl
(iustav brod Freden i 1658, virkede Traktaten, og \{as-
senaers Flaade kom l(sbenhavn til Undsretning. Jeg

fremhaver dette, fordi jeg tror, at man er tilbojelig
til at overse den senere Forrreders l'ortienester. Sam-

rne Dag blev der undertegnet en nu rnindre bekendt,
rnen dengang meget omtalt Traktat, den saakalclte Re-

demptionstraktat, der drejede sig om Aflosning af
Sundtolden for Hollands \Iedkomtnende: For Frem*
tiden skulde alle hollandske Skibe have Ret til at pas-

sere gennem Sund og Ilrelt uden at opholdes af Told-
betaling. Til Gengreld skulde den nederlantlskc Rege-

ring to Gange aarlig betale Danmark tils,ammen 1'10,000

Rdl. Denne Traktat var finansielt gunstig for IJan-
rnark. I de nrermest ioregaaende Aar har.de 'I'olden

belshet sig til i alt 130-140.000 Rdl., hvoraf Hollren-
derne havde betalt 110-120.000 Rdl. Da Traktaten
var traadt i Kraft, fik Danmark ca. 160,0fi) RdI., idet
de andre ssfarende Nationer betalte ca. 20,000. tsor

Holland rummede den store Fordele. Ksbmrendene
blev fri for de evindelige Rivningcr og Forsinkelser i
Helsingor og kunde sejle frit igennem S;undet ligesom
Svensk,erne) mens d,eres I(onkurrenter i England og

Tyskland maatte b,etale. Det var langt hehageligere for
dem at betale en fast Afgift til den hollandske Stat, der
saa anvendte den til Redemptionen, en:d at betale
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Sundlold. Denn,e Skat ramte ()gsaa svenskc Skiltc i hol-
landske Havne.

Denne Redernptionsplan er letnntelig sikkert [ia-
bri,el Nlars,elis' 'Ianke. I alt Fald har lran vieret sit'r-
tleles virksom for at faa den virkeliggjort. I{rrn har hl.
a. iorelagt Plan,en ior Amsterdattrs Ilaatl. .\t X'Iarselis
spillede en Rolle ved Red,emyrtionst:orhttntllingernc,
har den srnenske Agent i llelsingor faaet Ii:trten af.

llan rneld,er 7. Oktober l64ti: At 'I'oltlelr i Suntl,et skal
forpagtes af Holla:nd,erne omtales entlnu. X{arsilius
skal have i Kommission underhaunrlen trt h,andle nted
dem der.om. .1. Novernber 16-ltl: (ial-rriel I'Iarselis ven-
tes hver Dag tilbage lior at algive llerclrrin,q, om hvor-
vidt han har kunnet overtalc nogle l)rivatnttr:u<l i Hol-
land til at forpagte den oresundske 'l'oltl. I)en holland-
ske Resiclent har ogsaa drcven flittig tlerptta hos Hof-
rnesteren. Dog tvivler rlran orr cl go'dt l.Idfaltl. tla Dtrn-
rnark vel ikke let vil afgive sin Hrajhetl og den Ret, at
alle Skippere skal angive sig paa 'I'olrlbotlen. og FIol-
lien,derne ikke grcrnc vil erl*gge en ltetvrlelig Srttn. tla
rle nu betaler cn lrojst ringe 'l'old. t)

Det er Inuligt, rrt de Nlislighetler'. tler liotn frenr vecl

Llndersogelsen af de faldne }lagthavert:s I)trpirer har
bevirket. at Gabriels Iiorretningcr metl den danske Re-

gering har vreret noget mindrc otufltttentle i Aarene
1652-1657; men da l(rigcn brod ud. kunde man ikke
undr,me ham. Hvorlodes Sittratiol)('ll var i Kobenhavn
i Efteraar,et 1657 ses t-vtlcligt af noglc Inrlberetninger
fra et Rigsraadsuclvalg. Jeg skal hutr uniore nogle Li-
nier: Tojmesteren meltl+rr, a[ der cr ik]ic l(mdt ellcl

') Becker: Sarrrlingcr til I)annrarks Historie under Frede-
rik III. S. 6 tll
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Geva:r' pta''[',ra.ihrrsot, hillr kan iklie bt'ingcr et Stykkc
paa V'oldcn, orrr li)rn,(r(lcnt gr.rrcs. Ilatterierne ved Told-
boden,er glrnske ll'rlstf.rldigr,. Pr.oviantskriveren mel-
der, at han har hvcrken \re',d til at bage eller bryggc
ved. Bagersvendcne lobcr- borl, Mollerne vil ikke male.
Hestene dol af Sult, rllr han ikke har Penge til Furage.
Rytteri,el, savner Ilcstc, Ii,clrliolket gaar ntes,ten nogent.
De to Rigsraadcr tiltloier til disse Opll,sninger': .,Irred-
relandet rnaa gaa un'dcr. hvis vi ikke faar Hjrelp." Un-
der deun'e Situation lraadte Gabriel og,Seli,o samt Povl
Klingenberg og Ileinrich l'fuillerr til rned Laan. Dissc
fire N[and paatog sig i Septemlter 1657 at underholdc
10,000 Mand i 6 Maarrcder mod Proviant, Vaaben, Mu-
niti;on, Klreder, Sko lor 1ti5,0fi) Rdl. mod Sikkerhed i
'Ioldafgifterne. I)e to lligsraarlc,r. der forhandler med
dern, benr*rker spagf*rdigt: .,\Iarerne er rigtignok
noget hojt ollskrevne". IIen der er ikk,e andet at gorc
end at tage irnod Tilbudct. Scnrrre under Krigen yder
han gentagne Gangc Levcrancer og Laau. I 1658 blev
han officielt takket tor sin Ir,cr og m,odtog som Udlreg'
de norske Godser, som l-Iannibal Sehested havde aI-
staaet. Tiltrods for dettc betvdelige lJdleg stod han
ved Krigens Slutning med en Iior.dring paa henimod
150,000 Rdl. Heinrich Mtiller havde end,ogsaa 560,000
Rcll. tilgode.l)

Statskassen var tortt, en al de llorstc Opgaver for'
den nye Regering blev tlcn at gore Fallitboet op.
Blandt Aktiverne var d,c stor.e I(rongodserl der nu i
stor Utlstrrekning blev overdraget I(reditorerne til en
Pris, der naturligvis var temrn,elig hoj': 50 Rdl. pr. Td.
Hartkorn. Gabriel fik 1661 det tidligerc Bispegods ved
Aarhus, Aarhusgaard eller Flavrehallegaard og i 1664

') Fridericia: Adelsvreldens sidste Dage. S. 292-93.
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)Izens Amt,) og Kalundborg Amt rned de deri liggen-
de Knongodser. 1662 ksbte han Skumstr-up, Mosgaard
og Ostergaard af l\{ogens lrrijs. 16ti5 bl,ev han adlet.

Nu var Forvandlingen sket. D'cn hollandske Stor-
kobmand var bleven dansk I{erremand. Efter lrenge
at have fisket i rort Vand,e styrcdc han sin tungtlastede
Skude ind i en tryg Havn. Nu tzcnktc han paa F-rem-
tiden,og indrettede alt paa det bedste llor sine tre Born.

De to Sonner, Vilhelm ,og l(onstantin, blev sendt
paa Rejser, ikke for, sorn han selv havde gjort i sin
Ungdom, at udd,anne sig til I(rlbrnarnd, inen for at larc
Hofmandsvresen. Datteren (lonstance Lrlcv gift med
Fleinrich Nlullers reldste Son, Herrcn lil Lonborggaard.
1667, efter Faderens Dod, kom Sonnerne hjem ogover-
tog Godserne samtidig med, at Kongen udnrevnte dem
til Hofjunkere. Den reldstc, Vilhelm, overtog Skum-
strup, Ostergaard og N'Iosgaard. 1673 erigeredes Baro-
niet Vilhelmsborg af Skumstrup Gods, mens de to an-
dre Godser vedblev at vare fri Ejend,om. Den yngstc.
Constantin, der i Forvejen havde Statlsgaard, overtog
Havreballegaard, som 1680 blcv til Baroniet Nlarselis-
borg. Da han dode barnl<ls 1699, faklt Ilaroniet tilbage
til Kronen, men hans linke, Sophie Elisabeth Chari-
risius, en Datter af hans Iiaders \rtrn fra Holland, Pe-

der Charisius, beholdt Stad,sgaartl, s,om ltun fik om-
dannet til Stamhuset ConstantinslNlrg, kort fgr hun
giftede sig anden Gang, nrcd Ilaron l)ed,er Rodsten.

Nu staar vi ved Nlaalct. Vi hrrr lytteL til, hvad de
gamle Skrifter har fortalt os on1 det frcurmedklingen-
de Ond. Marselis, der nu er os sau hiernligt. Vi har
Skridt f,or Skridt fulgt denn,e fremmede Slregts Indvan-
dring til Danmark-N,orge og har derigennem set, hvor

1) Paludan: Msen I. S. 379.



172 lljl,er Hangsted,.

nodvendigt d,et dengang var -- som det altid er - for
et lille afsides liggende Land som Danmark, at dets
IJgrre staar aabne tor Flemnretle. der komm,er fra l(ul-
turens Brrendpunkter, bringer nye Tanker og Frenr-
skridt o,g kan lose Opgaver, som Landets egne Born
ikke magter. Vi skal ikke srnrede de fremmede, lordi
de har taget Brodet fra Landets egne Born, men vi
skal mindes derr rned 'faknemlighed, fordi dc har gi-
vet der,es store Bidrag til, at Danmark sid,en 1660 sta-
dig har kunnet holde sig paa Hojde med d'e store Kul-
turlande, tlordi de har vreret I(analer for den euro-
preiske Kulturstromning, d,el skal og maa ledes incl
over vort Land.

Jeg skal ikke tolge Baron \rilhehn Gyldenkrones Iif-
terkommere, der nu i otte Slregtled har levet og virket
paa dette Sted; jeg vil blot sige, at d,e alle har vrret
gode l3orgerr, der trofast har taget deres Grerning o1t

sorn Godsejere, som l:lmbedsma:nd, som Diplomater',
og de har alle vreret lige saa gode danske llrencl soru
rlogen aI os andre. .\f Nlarseliet'nes llistorie lrerte vi.
at det danske trolk ikke kan vme sig selv nok. Af Gyl-
denkronerne kan vi lrere det vrrdifulde i at vrcre sig
selv, at fole sig hjem,mehorende paa den Plet Jond.
hvor ens F"orfredre har virket, at f,ole sig fast knytlet
til det trolk og den Stat, som ens Forfredrre har vi,et
deres Kr'refter til. Gid alle vi, cl,er foler os som f)anske.
alti'd maa gore os disso to 'fing klart: vi kan ikke varc
os selv nok, vi maa ikke i Durnstolthed lukk'e os ude
fra Paavirkninger og Intpulser fra Fr.emmed,e, og vi
skal vrer.e os selv, Iale, at r.i har Rod i den danske
Jord, at vi hsrer sammen rtred vore I-andsmand, at
vort Lands Historie er vort Eje.


