250

De gamle Kampe om Cronbtjjem.

og gaaet paa meb bisfe i I}aanben. Kampen par meget fyaarbnaffet
og blobig. Hagtet ber iffe fyapbe pæret ftore Croppemasfer t 3^en/
faa nar fyer bog fjæmpet meb et Safen og et ZRob, fom gjør benne
Cræfning til et mærfeligt 2tffnit af por Krigsfyiftorie.
Den Sote og ben 5te 2luguft ere ZTtærfebage t benne; be ere til»
Itge to af Crønbernes i?æbersbage.
2TTan fyar tillagt Kampen peb tTfatranb en urtgtig Betybning,
fom om ben ffulbe fyape foranlebiget 2tabningen af 6e Hn6er^an6lin=
ger, fom førte til Konuentionen i IHofs. liten 6et er urtgtigt. Disfe
pare allerebe aabnebe, forinben ©al^ns 2(e6erlag par pefjenbt. 2Tten
6et forminbf!er tffe 5eierl)errernes 2£re.
Snart efter opfyørte, peb næpnte Konpention, 6en ft&fte Krig,
fom ^ar Pceret ført paa 6en ^anoinapiffe £jalpø. ZTTen paa por Krigs<
I^iftories ftbfte Bla6 ftaar for alle Ci6er in6ffrepet anbet tronb^jemffe
Segiment, fom par me& at rebbe ben norffe ^ærs Krtgerære.
Dermeb er ba ogfaa benne forte Sfilbring til i£nbe.

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen,
3If

Higsarfipar Jl. p.
par filometer norb ub for ttibelpens munbing (Hibar=os) ligger
i Cronbfyjemsfjorb en lille fyolm, ber i olbtiben opnæpntes
efter (Elpen: Hibarfyolmen. fjer par retterfteb, og bet fortceHes, at
f}åfon jarls fyopeb fyer par blepen ftillet op fom mål for fjans fjenbers
ftenfaft.
Da Knut ben ftore fyapbe forbrepet fong (Dlap fjaralbsføn frå
riget, grunblagbe Ijan fyer et Benebiftinerflofter meb engelffe munfe,
bet førfte t Horge; bet fornyebes fenere af tTTagnus Sarfobs lænber*
manb Sigurb Ulbftreng og blep ba inbpiet til ben fyellige Caprentius.
3 årenes løb blep ,,^olme Kløfter", fom bet i regelen falbtes, et
pelfyapenbe abbebt, bet enefte norb for fjelbene; bette abbebi fpillebe
gentagne gange en fremtræbenbe rolle t tronfejberne. Særlig befenbt
blep fyertug Sfules pen Sita=3jørn (Sfripe^Sjørn), ber gjorbe fit bebfte
for at ftøtte ben genftribige jarl mob fong J}åfon. <£n parigere berøm*
melfe fnyttebe fig til floftret på Htbfyolmen peb ben ælbfte fremftilling
af Zcorges Ijiftorie, ber fyer er ført i pennen, forfatteren par en nor^
munf Cjobrif, i fibfte trebjebel af bet \2. årljunbrebe; fom grunb til,
at Ijan påtog fig bette panffelige arbeibe, næpner fyan i tilegnelfen til
erfebiffop 2tpguftinus, at Icorbmænbene iffe burbe ftå tilbage for anbre
oplyfte folf, ljos Ijpilfe forfæbrenes i^ufommelfe ljolbes i ære.
Kloftret næpnes fibfte gang i anlebning af ben ilbspåbe, fom t
påren \53 { lagbe bet i affe; bet famme upejr, fom øbelagbe ftaben
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og bomfirfen, flog ogfå neb på fyolmen t bet enfomme munfebo.
Uten mebens man par traplt optagen af at génopfere fyine, blep branb=
tomten på fyolmen Itggenbe, reformationen jog munfene frå fyinanben,
og gobfet blep tnbbraget unber fronen.
Hu minber fun naonet ,,2ftunfb,olmen" om ftebets lange ære-fulbe fortib. Det er nemlig iffe få, forn man fyar ment, at bet nu=
pærenbe tårn ffulbe ftamme frå fiofterttben; mibbelalberens bygninger
fyerube b, ar rtmeligtris åtte pæret af træ; firfegaarben ble» brubt op
og flojfet, ba fyolmen befæftebes efter Soenffernes forbrtoelfe 1(658.
Den ^ac6e alt tiMigere cceret en cåbertplabs, men ferft nu ble» 6er
anlagt fafte ffanfer, og ba 6e iffe mfte fig ^olbbare, opfortes 6er, forn
6et fynes un6er general Hysfenftens Ie6elfe, et mcegtigt ftentårn me6
b,ei ringmur, ftettet til 3 baftioner u5 or>er Ijolmen. Den runbe ring=
mur, forn fatøes ,,6et ftore (y&erfte) tårn" forte 9 ftyffer ffyts, ,,fongens//
og ,,6ronningens" batteri Ijenljotøstris ^ og 3, (^ytoenløces", forn
fun par en utbygning fra ,,fongens", et. Senere u6t)t6e6es befæft*
ningen gentagne gange; \68ty byggebes ber tre nye batterier, ligefom
oe æ!6re me6 mcegtige murnerf: ,/prinfens", ,,Pe6eIs" og ^Ptbes",
6e ftbfte til tårnets forftcerfning, me6 ialt 8 fanoner; \700 par 6er
fornylig opfort enbnu to: ,,6et fænfebe" og ,,ra»elinensy/, me6 ^0
fanoner. ^olmen måtte nu ftges at oære en meget ftærf påbenplabs
og et pigtigt Ie6 i Cronb^jems ubftrafte befceftning.
^erljen foites ba peter Scfyumacfyer (®riffenfe!6), fire år efter at
fyan par ble»en nebftyrtet frå ftn fyejbe forn Danmarfs og Horges
mægtigfte manb. ^an fjapbe ^en|t66et i et ffummelt og ufunbt fcengfel
i faftellet pe6 Købenl;apn, få længe frigen meb Scerige Parebe; man
måtte jo ferft og frcmft cogte på, at en få farlig manb iffe falbt i
fjenbens fyamber; fyan par jo blepen fælbet forn mistænft for Ianbs=
forræberi. Icu par frigen tilenbe, og ba foråret forn (\680) ,,benå»
bebes" ben ftaffels lipsfange meb at operfores til et friere og funbere
fteb, langt frå ljoffet og I?opebftaben og alt bet, forn fyapbe Pæret pibne
til ^ans ftorijeb, b,ans forpilbelfer og I^ans falb.
Utåffe par bet ogfå fyans fjenber magtpåliggenbe at få I?am
fjernet fra fongens nærfyeb, ba ben offentlige mening forlamgft efter
^ans ulyffe par flået om og nu par tilbojelig til at frifenbe f?am for
al ffylb. Dette par bog iffe tilfælbet for be mere inbpiebe, ber fyapbe
pceret pibne til Ijans utaEige opergreb og misbrug af ftn ftilling og
næppe funbe tro anbet, enb at fyan fyapbe pæret i forftåelfe meb lån*
oets fjenber eller i alle ttlfælbe operfor bem I?apbe tilegnet fig fyele ben
fongelige mynbigfyeb. Seip ^ans fortrolige pen, ftatfyolberen i Xtorge,
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U. ^r. (Sylbenløpe, ber bog fyapbe.unbt fyam en milbere ffæbne, fynes
at fyace pebfenbt fig benne mening peb ben atlegoriffe fremftilling, tjan
lob anpenbe på 6e jernopne, forn ftøbtes på fyans norffe grepfEab.
Set er en efterligning af Hembranbts befenbte maleri: bortførelfen af
fåattfmebes peb 3upiters ørn, meb ben unberffrift:
Da jeg greb ooermanb t>eb fob,
tog fjern mig bort tneb fig,
tfyi råber jeg min ven få gob:
fyatt fpejle fig i mig!

Ztten (Sylbenløpe fyar bog måffe bibraget til, at ber nu blep
gjort åbor af fangens operførelfe til et milbere fængfel, og at Ijan
forn til ZTEunffyoImen, iHe til bet ellers alminbeiig brugte ^ammers»
fyus på Sorn^olm. 3 2Tlarfs ^680 fenbte ^an orbre til Cronbbjem
om inbrettelfen af ,,tcenbe befoemme cærelfer ubi bet inberfte tårn på
fæftningen Zllunf^olmén, fålebes at be fan nære narme og bigte til at
logere tibi", og ber bler> berefter gjort alt, fyr>ab ber funbe gjøres, for
at inbrette en bolig i taarnets anbet ftofnerf meb faffelotm og bet
neboenbige bofyape til fangen og I?ans tjener; i et færligt rum foian
boren rar ber cagtftue.
£}er blei? ©riffenfelb fat inb i begynbelfen af 3uni måneb \680,
for førft at forlabe ftebet oner \8 år efter. Canfen Ijerom ^ar noget
afffrceffenbe. Pi efterlenenbe, ber ceb, at fyan »ar uffylbig i ben brøbe,
forn r>iibe I?at)e retfærbiggjort en få fyårb ftraf, ^ar onbt oeb at forfone
os meb, at benne tilffittelfe ffulbe ramme en manb meb faa fjelbne
ecner, ber berpeb fpilbtes for r>ort fæbrelanb. <£n bel af ffylben bar
I?an jo felt», en anben bel falber på fongen og Bjans tillibsmænb, ber
iffe genoptog I?ans fag, men nøjebes meb en bom, forn car fælbet i
becægebe øjeblifl?e, om enb i gob tro. Zlten at ubrebe, fynab ^er ^ar
»æret misforftåelfe, frvgt eller onb Dtlje, »il nu t>a»re umuligt; r>i må
nejes meb at b,enføre benne tragiffe begipenljeb til be ulyffer, forn
. træder folf og riger, ligefom be træffer ben enfelte, og forn bet fører
til intet bagefter at gå t rette meb.
tlteb Ijenfyn til ©riffenfelbs for^olb i fængslet er ni ret gobt
unberrettebe. Ser blet> førget vel for fyans forplejning; fommanbanten
ytf gobt 5 froner om bagen t cor tibs penge (meb langt ftørre føbe«
e»ne bengang) til berfor at ffaffe t/am mab og trin. Slægt og nenner
funbe fenbe ^am penge, bøger og fpab Ijan eHers trængte til. $ra
fit ninbu, til fjpilfet ^an maatte træbe op på en ffammel, I^apbe ^an
ubfigt oper ben fmuffe fjorb meb bens Itplige ffibsfart og be rige og
ffønne fyfter peftoper mob fjorbmunbingen. Cil fit felffab I^apbe ^an
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tjeneren og pagten, og bet blep ej fyeller forment anbre at fe til fyam.
Sålebes fyar fommanbanten Spenb Spenbfen Sfiens føn Comas,
fenere preft og magifter, gipet en perftficeret ffilbring af tltunffyolmen
meb en omtale af ©riffenfelb forn fyans lærer, £)an fortæller, fypor=
lebes ben nøgne 0 .funbe gere fyam tungftnbig meb ftne leoninger frå
munfenes lib, ligftene og panbeffaller:
,,OTen når nu timen forn, jeg ffulbe gå t flofter
til ben inbmiiret munf, ber inben mange pofter,
forn åtte oæbneb' nar, fab fængslet nat og bag, —
fyoab nar ben time føb, tjoab nar ben tib mig glabl

fjans fængfel min forbel, l;ans fangebur min nytte,
niob Ijans omgængelfe jeg ingen gkebe fføtte',
,få lang nar ingen bag, ben car jo altfor fort,
når jeg fjam førte på, al traorigtjeb gt? bort.
<£j rigbom, men oisbom, ej gulb, men (Siib fyan ej'be,

ej cerbens pragt og ftabs ga» fjain før noget lejbe,
enb^jønt føn [tørre ffat og [tørre Ijimmelpunb
befab, enb cerben tror, og nogen fige funb'."

forfatteren ubtaler 6erpå fin beunbring for fjans »is6om og
funbffab, båbe t »er6slige og guboommelige ting, og fin beflagelfe
ocer, at alt oette gif tatt for 6en ftore feroen, men:
,,£Jan [om en munf tnblntt, ja noffom vel inbmuret,
føl taalia fleb fin tib, tåtmobig fig t buret
fornøjebe, få jeg bet [rilig fige tør,

at Utunffølm flig en munf ret albrig føobe [ør."

Den ftnosligeccegt, forn 6en tinge lærling ftf et få ftærft in6tryf
af, og forn ogfå fremgår af fyans befenbte Ytring, at fyan befanbt fig
bebre i ftt fængfel enb forden i ftn pelmagt, måtte bog efter fagens natur
fftfte meb mange tunge og urolige timer. Det funbe iffe pære anbet.
iltter og atter maatte fyan gennemgå ftn forttbs ^iftenbe lyffe, anflage
og forfoare fig fele, fele fyele byrben af fin ulyffe og fatte nyt fyaab
om en fnarlig oprejsning. ^åbet er jo bet, forn feneft forlaber ben
forlabte. fjcor let funbe iffe fongens ftnb foranbres, fyans cenners
orb finbe inbgang, l?ans u^Ibig^eb ooerfor ben ftore anflage f omme
for bagen! ^r efter år bragte ^am ffuffelfer, bag efter bag opgjorbe
lian meb ftg fei», at ber intet r-ar at fyåbe, og at bet par bebft fålebes,
og bog fæmpebe Itøet ^og ^åbet atter og atter imob mistpiplen og
ftnbets ftille freb. Såkbes er jo mennejlenaturens får og berate belgeEføottbbiem t -fot-tib n« r?,,«x
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gang er bettngelfen for, at tffe r>ort ån&elige KP ffal gå t ftå og por
fjcel faI6e fammen.
Som Pt6nesbipr6 om fyans fftften&e ftemmnger fretrtPtftes t mange
år efter oe me& tanfefprog og pers opermaleoe r>ægge t fyans fammer.
£jer par or6 af alle tt6ers 6igtere, ofterlanbffe fanbfagn, btbelfprog og
fyans egne latinffe pers. 2tf 6tsfe er enfelte opfcepareoe, oels omffrtp*
ninger af et par af Daptos falmer, 6en ene ffagenbe, 5en anben me6
treft og oprejsntng (25 og ^2*), beis frtt 6tgte6e om Jttunf^olmen.
Sisfe ftbfte er Itgele6es betegnen5e for fyans ftemntnger; 6en ene fPilbrer
fyolmen, 6en er forfattet forn t en leg meb Mgterfprogets billeber; 6en
anben gtper et infcplif t I^ans ftn6s 6ybe alpor og 6en freb, Ijan
tilfæmpet fig:
,,lTEibt .i føen opløfter fit [tolte urørlige ljo»eb

f|olmen, forn for&um gao ly Ijættebærenbe mænb,
Ijætten ben grå fyar nu oeget plabs for fftnnenbe ^jelme,
«

ftyffernes bunbrenbe Ifb lyber for ftoffernes flang;
Ijøjt be mtnber meb bulber og brag ben glemfomme fftpper
ybmygt at (;tlfe port fTag, forn bet er fømanbens pligt,
,,f]OT", be råber, ,,l;allo! bet f»ulmenbe topfeil bit ftryge,
Horbens fonge ^ar fjer tjaugiibens celbe og ret I""

forn et fyaijsåg 3Ttun?t)oImen ligger, be truenbe bølger
brybes fftimmenbe mob fjelbets uro?febe ften,
ja, ben fafter tilbage bet crebe fyac frå fin fibe, —
fe, bet er lærbom for btgl fatter bu flippernes fprog?
fycab mæler ftenen og Ijcab bet tårn, forn ftår på bens ffulber,
murtinbens fluttebe ring, mambenes årnågne oagt?
UTon ej, at flerrens nåen for os er bet ftærfefte fæfte,
ftærf forn en tilflugt i nøb for ben gubfrygtige fjcel?
©m btg flår frebs ben Ijimmelffe oagt, be falige ffarer,
ljår bu ben lenenbe (Sub, tjcab er ba menneffets l;abp"

Der er' opbeparet abfBtlltge anbre træf frå fangelipet, forn 6og alle
ligner 6e I^er fre"m6ragne. ®riffenfeI6 un&erpifte fjn tjener, — t 6e fi6fte
*] Som lille prøce ?an mebbeles tonen t bein:
,,£jr>i ffal Ijer jeg gå tung og mob i tanfe,
fpottet, ffubt tilfibe, fulgt af fyån og latter

arge ftenbers fryb, fabel for ert fføo og tanfeløs mængbel"
,,Sort frå mit åfyn, langt bort, beFymringer, uro og forger:
<Sub er min fyyrbe gob, intet ffal fattes fyans nen l
Se fjan mig fører til follyfe £;øje, til blomftrenbe enge,
til ben rislenbe bcef, ftille i trceernes ffjul,

l]an oprejfer min fjæl, bcn forffrcemte" . . . . .
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\ \ år par bet ben tibligere folbat Peter Hielfen, — og forff ellige børn;
b, an lånte beger ljos general Pibe t Cronbbjem, ifær fyiftoriffe; fjan
forfattebe et ptbtløftigt regifter til ,,Danffe lov", fpis affattelfe
b,apbe ligget fyam på ftnbe i fanceHiet, og b,an f?nes at fyape fyar>t
jepnlige beføg af tibligere befenbte, ogfå fer bet t året J 695 t>eb
fongelig orbre ubtryffelig bier» tillabt fyam at mobtage fine penner,
fypab ber ncer fyapoe gipet anlebning til en alminbeltg folfer>anbring
frå Cfyronbbjem til ZlTunffyoImen. Særlig minbes operleperingen fyans
møbe meb en ungboms falbsfælle frå fancelliet, Peter Drejer, fypis
ønffe om at blipe lagmanb i Cronbbjem b,an til fm tib fyapbe opfylbt,
ibet fyan bog ubtalte fm forunbring oper, at ben begapebe manb iffe
pilbe fjøjere til pejrs. Da oe nu møbtes i fængslet, fagbe b,an ftille:
,,Du car flogere enb jeg, bu Drejer l"
Der figes, at fommanbanten lilbe-b ^am at blice fert omfring
på fyolmen unber beoogtning; men fyerpå mlbe Ijan iffe inblabe ftg:
,,min fonge b,ar befalet, jeg ffal bltoe I?er i mit fammer", fagbe I?an.
Hår bet berimob fortælles, at bifPoppen Peter Krog ^ulbe f?ace for»
træbiget £?am og frataget b,am pen og blæf, fanner bette r>iftnof al
b,jemmel.
2TTen bet inbeluffebe Ito unbergracebe fangens tjelbreb, og ba
{jan nåebe om ,oe 60 år, forn I?an til at libe af ftenfmerter. 3 forn*
meren \698 må man t Keben^ann £?a»e fået efterretning om fyans
fergelige tilftanb; tfji ber bleø efter fongens orbre f!rer>et til general
£>ibex at I?ans begracelfe, ^»ts boben ffulbe inbtræbe, ffulbe foretages
på majeftætens befoftning og nære fømmelig efter I?ans mebfebte ftanb.
Strafs efter bleo ber gtoet orbre til at ocerfere I?am til Cronbbjem,
for at I?an ber funbe nære unber ftabigt lægetilfyn, om enb tillige unber
ftabig benogtning.
Da generalen 3«I?an Pibe Ijacbe mobtaget benne befaling, fenbte
fyan ftrafs bub til fangen genrtem fommanbanten oberftleitnant ^ans
H-ytrn; et par bage efter tog b, an fele ub til fjolmen for at aftale bet
fornebne meb ©riffenfelb, forn f?an fanbt i fengen. Zrøfelsbags aften
fertes b,an til bryggen og berfra til afbøbe magifter Samus's fyus,
Ijms ejertnbe fru 2tnna Samus nar fracærenbe i Keben^apn. fjun
»ar en batter af fommanbanten paa ZlTunffyoImen, og bennes b,uftru
meb pige tog meb fangen for at b,olbe b,us for b,am. f}an par bc=
ftanbig fyg og meget libenbe, råbte nat og bag paa lægen. Der car
pagt peb boren, ffont bet næften faa ub forn en fpot, men ben- gjorbe
bog gapn peb at b,olbe ububne gcefter borte; alle ftremmebe nemlig til
for at fe og tale meb ben napnfunbige manb, ^ra fyans batters manb
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baron ^rebrif Krag i 3yHanb fenbtes ber fyam en pengefum til fri
råbigfyeb; man I?åbe6e at få tillabelfe til fenere at fere fyam neb til
Danmarf.
ijenimob jul bobe obl. Kyl^n, og enfen blep ube af ftanb til at
fortfcette fm fyusfyolbning; generalen og anbre penner maatte ba fenbe
fangen mab for at pære ftfre på, at fyan ftf noget.
f)an forn nu i b,ufet ljos german Crefdjotp, en banff føbt .manb,
font ejebe bet berømte jarlefæbe £abe og par poftmefter i Cronbljjem;
b,an fynes tiblig at fyape tagd fig af ©riffenfelb. %r la ^an enbnu
et par måneber, elenbig i fin b,årbe fygbom, og bøbe fønbag morgen,
\2. ZTTarts ^699. ^rd Ijans fibfte tib er optegnet bette. pers, Ijpori
Ijan fynes at fammenftille billeber eEer mtnoer frå fine omgipelfer, forn
pi nu iffe fenber:
,,Se lyffens fontrafej!
fe nisboms t)its og tempel l
fe berljos alles cejl
tænf få oeb bet efsempel:

for bøben intet fart,
nar tjan fit Imb fremfenber,
ej flogffab etter ftanb,
fyan met>= og mobgang enber.
£ap big ba ftebfe til,
blio flog i (Sub og rolig,
lab træffes, I;DO bet nil:
ni går til fjimlens boltgl"

Begrapelfen fanbt fteb ben følgenoe lørbag; — ber par beftilt
bebemænb og ligbærere, følget blep bepertet i german Crefcfjotps ljus,
og ber blep ringet meb alle ^rue firfes floffer. €n manb, forn par
meb i følget, optegnebe mange år efter, at fun få ftanbsperfoner bd-tog, følget beftob af ,,menige borgere". Kiften blep fyenfat t ^rue
firfes for, inbtil ben fenere på året blep ført neb til Pær firfe peb
Stensballegaarb, batterens fjerrefæbe. ^erb,en flyttebes ogfå Ijans
b,uftru fra bet tibltgere grepelige grapfapel peb ^eEigaanbs firfe i
Købenb,apn.
tlogle få af ©riffenfelbs efterlabenf?aber opbeparébes fenere i
mange år i Crefcfyotps flægt, ber ben bag ibag forn befenbt fjar ftore
jorbejenbomme i Danmarf og Zcorge.
Der par et portræt, et ftgnet og et tetøj. Cepotten er enbnu be*
paret b,os fammerljerre Crefcljotp på Brab^esborg; ben er ,,af brun
terra figiEata på gammelbags facon", meb føføtenfe på laget,
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efterlabte brece, forn blec fremlagte i retsfagen mob fyam, ftnbes fam*
men me6 fagens after i bet banffe rigsarfic, men meget anbet brænbte
meb Kriftiansborg flot (\7^}, og fycab ber fanbtes af optegnelfer paa
tRunfljoImen, er forlamgft gået til grunbe.
Ztteb (Sriffenfelbs fangelic er et ftort nåen fnyttet til 2Hunf=
fyolmen og Cronbbjem. Pel følges bet iffe af minbet om ftore be=
brtfter, og nei er bet ffemmet af megen menneffelig ffrøbeltgfyeb, men
ber fytriler bog en glans or>er bet forn ocer få anbre i Danmarfs og
Horges fælles forttb. Peter Scfjumadjer fyacbe taget bette nåen efter
fit abelige cåben, griffen, bet fagnbyr, ber fnart figes at ruge ooer
ftore og fjelbne ffatte fjernt imob nprb, fnart fremfttlles forn 2tpollons
^ellige byr, fangens og cisbommens fymbol, fnart betegner be fyedefte
gubbommelige fyemmeligfyeber. Det rar ©rtffenfelbs ftor^eb, at fant*
tiben fanbt fyam fcarenbe til bette napn. €n rig og ualmtnbelig ub=
cifiet ånb, briftig i fine hav til licet, båren af ftore og ftolte brømme,
uimobftåelig i fin tale. ©g rig i ulyffen, ybmyg og gubt?engi»en,
uben anflager og bebrejbelfer, ba Ijans tunge ffæbne rar befeglet.
^an fyaDbe fat bybe fpor i bisfe rigers ftyrelfe; i fin fafte tro
på fongebøntmets ^ellige ret fyacbe fjan gbet famfunbsforljolbene bet
præg, forn be i lange tiber befyolbt, og bet funbe f!ønnesx at E^an cilbe
Ijace ubrettet ftore ting, berfom bet car blecet forunbt Ijam at fort=
fætte fin ftyrelfe i en ræffe frebelige år. Som bet nu forn, blec b,ans
ftatsmanbsgermng fun et brubftyffe.
2Hen 6et mærfelige menneffelfø og ben ualmtnbelige manb vil
bline minbet, fålænge be to norbiffe folf fyolber beres fortib i ære, og
tttunffyolmen er bet fteb, til I?pilfet ^ans navn frem for alt tril nære
fnyttet.

Corbenffjolbs
|mftaaenbe Billebe gjenginer et Parti af QTronb^jems ZTtunfegabe,
faalebes forn benne faa ub i ZTtibten af 2tarl?unbrebet. 3 ^a9grunben fees Domfirfen, tilfyetre i ©aben £atinffolen og ^armonien",
længft b,enne t ^orgrunben Corcet meb fin Panbfum og til oenftre
for benne et toetages Cræfyus meb Biflag — bet ^tftoriffe" J)us,
Iporom b,er ffal fortelles.
Dette ^us tilførte i \670 Kjøbmanb, tibligere Sftpper ^an
IDesfel frå Sergén, ber fyer fæftebe Bo og flog ftg neb i Cronbfyjem
efter ftt 2-Egteffab meb ,,æbe!bYbige" 3omfru 2Itøen Cb,riftop^erbatter
Sdjeller, enefte Barn af (Efyriftopfyer €ilertfen Scl)øller og Karen Xfils*
batter Srynie(?). Det car en^anfeet og rig Slægt benne Sdjøllerffe,
€n 3uftitsraa^ 5d;øller næcnes ceb ben Cib forn <£ier af ©jølme
(Øobs, en ^ogeb, fenere 2tsfesfor, Æilert C^riftopl?erfen Sculler paa
Kirfefceter i ^ecne, €ier af bet faafalbte ,,£)eDnegobs". (Dgfaa
^Tarens ^aber car en af Byens mere celftaaenbe Borgere.
3an XDesfel, ben unge 25aartge Sfipper, ber bjemførie ^æ&cl^
bybige" 3omfru ITtaren, car 5øn af en 3}enrif ^an^m tDesfel, bofat
i Bergen, b,oor b,an b,acbe fongelig Becilgning paa at forfyne Kirferne
i Bergen By og Stift meb Brob, Din og Dofslys, ,,og ffulbe cære
forpltgtet til famme Darer og Spectes oprigttge og gobe at forffaffe
og t ^orraab at b,ace^ faa at et nogen Cib berpaa 2HangeI eEer
Brøft fnbes." Det car nu i JTtonopoIernes meft gylbne Cibsalber;

