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Jyd e, N iels, — 1282, Kansler hos Erik Glipping. Formodentlig 

fulgte han i denne Stilling umiddelbart efter Biskop Niels af Viborg 

ved dennes Død 1267, og han blev ligesom sin Forgænger en trofast 

Støtte for Kongen under den store Strid med Ærkebiskop Jacob 

Krlandsen. Da denne i 1268 atter var draget til Rom for her at føre 

sin Sag, og den for Kongen ret gunstig stemte Pave Clemens IV 

var død i Nov. s. A ., sendte Erik N. J. til Rom i Forening med 

Ærkedegnen i Aarhus, Peder Aaby; de havde en ubegrænset Fuld

magt til at handle paa Kongens Vegne og skulde i et og alt under

kaste Sagen den tilkommende Paves Voldgift. Først i 1271 blev 

Pavestolen dog besat ved Valget a f  Gregor X, og Aaret efter 

lykkedes det at komme til et Forlig med Ærkebiskop Jacob, hvor

ved Stridspunkterne henskødes til en Voldgift 1 Danmark, et Ud

slag, hvormed Kongen sikkert var vel tilfreds. N. J. nævnes som 

Kansler sidste Gang i et Kongebrev a f Juli 1282 og døde inden 

Udgangen a f  dette Aar. K r, Ersl(t\

Jfrnger, E d v a rd  F red erik , f. 1823, Mekaniker. J. er født iq. April 

1823 i Holbæk, hvor hans Fader, polsk Emigrant, Major Frederik 
Gottlieb J., var ansat i Toldvæsenets Tjeneste; Moderen var Johanne 

'Fherese f. Hesse. Efter sin Konfirmation kom han, efter først at 

have gjort Tjeneste paa Herredskontorerne i Kolding og Vording

borg, paa Bregentved Godskontor. Hans Interesser gik imidlertid 

i mekanisk Retning, og efter at have hørt Raad hos H. C. Ørsted 

søgte han 1848 Uddannelse i den polytekniske Læreanstalts Værk

steder, hvortil en Anbefaling fra Ørsted skaffede ham en Under

støttelse a f  Grev Knuth til Knuthenborg. Paa en med den Reier- 

scnske Fonds Hjælp foretagen Udenlandsrejse (1850— 52) uddannedes 

han videre hos Frauenhofer og Erti i Miinchen, Steinheil i Wien.

(H oik biogr. IX . Jan. 189$. I
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osv. Strax efter sin Hjemkomst etablerede han sig derpaa, støttet 

a f Staten, den Reiersenske Fond og Grev Knuth, og fra det 

Jiingerske Etablissement udgik der nu en Række dygtige Instru

menter, blandt h\dlke særlig skal nævnes Ækvatorcalet til den store 

Kikkert i Kjøbenhavns nye Observatorium (i86i) og et lignende til 

Observatoriet i Lund. Det til Faget kn>ttede fine Arbejde øde

lagde imidlertid J.s Øjne, og i 1868 overdrog han da sit Etablisse

ment til Mekanikus C. P. Jiirgensen (s. ndfr.), hvorpaa han i 1869 

rejste til Udlandet, hvor han opholdt sig til 1873, navnlig i Krain og 

Dresden. Da han fik Tilbud om at overtage Bestyrelsen af Holme- 

gaards Glasværk, vendte han imidlertid tilbage og forestod nu dette 

Værk i i i  Aar (1S73— 84), hvorefter han har privatiseret i Kjøben- 

havn. 1867 udnævntes han til Universitetsmekanikus og Professor. 

—  20. Nov. 1852 ægtede han Caroline Anna Melcher (f. 31. Okt. 

1825), Datter a f  Proprietær Peter Johan M. i MUnchen og Otilia 

f. Seidelin.
Nyrop, Bidrag t. d. danske Industris Hist. S. i i Sf f .  C. Nyrop.

Jiirgensen , jvfr. Jørgensen.

Jørgen sen , C h ristian , 1805— 60, Mathematiker, Son a f  kgl. 

Staldskriver, senere Konferensraad, Lorentz J. og Christiane Kirstine 

f. Hansteen, er født i Kjøbenhavn 19. Maj 1805. Efter i 1823 at 

være bleven Student fra Metropolitanskolen og at have taget 2. 

Examen (med Udmærkelse) valgte han vel juraen som Brødstudium 

og tog fuldstændig juridisk Examen 1828, hvorefter han 182S— 37 

var Fuldmægtig ved Søetatens Sportelkassererembede; men ved Siden 

af Juraen tog han imidlertid strax fat paa Mathematikken, først 

under Degen (IV, 225) og efter dennes Død 1825 under hans unge 

Efterfølger, v. Schmidten, der baade ved sin faglige Dygtighed og 

ved sin alsidige Dannelse fik en Indflydelse paa J., som denne 

vedblev at se tilbage paa med Taknemmelighed. Den første Prøve, 

som J. aflagde paa sin mathematiske Dygtighed, var en Besvarelse 

a f  Universitetets Prisopgave, for hvilken han i 1827 vandt Guld- 

medaillen. 1832 erhvervede han Magistergraden for en mathematisk 
Afhandling om Rækker. Denne Anledning til nogen Polemik 

med V.  Schmidtens 2 andre fremragende Disciple Fallesen (V, 56) 

og Ramus, med hvilke J. endnu samme Aar efter v. Schmidtens 

Død konkurrerede om Universitetets Professorat i Mathematik. 

Dette blev vel givet til Ramus; men J. blev kort efter dels ansat 

som Lector nutheseos ved Søetaten (1833), en Plads, som han, fra



Jurgtnsen, Ckr.

1835 med Titel a f Professor, beklædte, indtil den nedlagdes i 1853, 

dels samme Dag som Ramus (1834) optagen i Videnskabernes Sel

skab, der i 1830 havde tilkjendt et Skrift af ham om Differential

ligninger sin Sølvmedaille. Efter Ramus' Død blev J. 1857 Professor 

ved Universitetet, i det han samtidig forblev i en Stilling, han 

havde tiltraadt i 1842, og som han stedse viede megen Flid og 

Interesse, nemlig som mathematikkyndig Meddirektør for Statens 

låvsforsikringsanstalt. Samme Stilling havde han ogsaa 1842 faaet 

i den almindelige Enkekasse, hvis Historie 1775— 1845, da den op

hævedes, han har skildret i et Skrift, som udkom i hans sidste 

Leveaar. Han døde 15. Dec. 1860.

I Løbet a f de 20 Aar, i hvilke J. var Lærer i Mathematik for 

videregaaende Søofficerer, en Gjerning, som han havde kjær, har 

han skrevet en Række Lærebøger, dels elementære, nærmest be

stemte for Søkadetakadenhet, dels saadanne, som vare bestemte for 

'nihøreme ved hans videregaaende Foredrag. Blandt de første har 

«Arithmetik og Algebra» (1836) fortjent og faaet en saadan større 

Udbredelse, at den kunde udkomme 3 Gange (3. Udg. 1846). Blandt 

de sidste bør nævnes «Differential- og Integralregning* (1840). Den 

i samme Lærerstilling foredragne «Analytisk Mekanik* udkom først 

efter hans Død 1861.

J.s personlige mathematiske Undersøgelser findes i Afhandlinger, 

som dels ere publicerede a f Videnskabernes Selskab, dels i Grelles 

«journal f. d. reine u. angewandte Mathematik*. De sidste og 

nogle a f de første ere paa Fransk. En Del a f  dem indeholder ana

lytiske Behandlinger a f  Spørgsmaal vedrørende Rotationers .Sammen

sætning, derunder Foucaults Pendulforsøg. 1 andre gaar han videre 

paa dc Veje, som vare aabnede ved Abels store Opdagelser ved

rørende Integralerne a f algebraiske Differentialer —  Arbejder, der 

ikke gjøre deres Forfatter mindre Æ re, fordi det senere viste sig, 

at deres Resultater allerede fandtc.s i den nu berømte Afhandling 

a f Abel, som Pariser-Akademiet alt for længe lod ligge hen.

Medens J. syslede med disse Æmner med en Mathematikers 

Kjærlighed til sit Fag, fastholdt han bestandig den la n k e , at det 

er ved sine Bidrag dels til Naturvidenskaben, dels til den alminde

lige Dannelse, at Mathematikken skal hævde sin Betydning. Selv 

en Mand med fin Følelse og en ved det dobbelte Studium næret 

alsidig Dannelse, med stor Kjærlighed til Musik, som han dyrkede 

med Held, og med megen Interesse for Filosofien, særlig J. H. 

Fichics, vilde han, i Tilslutning til v. Schmidten, at ogsaa hans
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eget Fag skulde være et Led i det større hele. Hertil ansaa han, 

som han allerede i 1838 har udviklet i «Maanedsskrift f. Litteratur*, 

den overleverede Form for den clcinentære Mathematik for at være 

for ensidig rettet paa den formelt logiske Uddannelse. Mere frugt

bar, mente han, at en almenfattelig Gjennemgang a f den højere 

infinitesimale Analyse og dens simpleste Anvendelser i Naturviden

skaben vilde være. Den rette Plads herfor var ikke Skolen, der 

dog maatte give de elementære Forudsætninger, men derimod det 

første Universitetsaar. J. beklagede a f denne og mange andre 

Grunde i høj Grad Afskaffelsen a f  anden Exanien, og han arbejdede 

til sin Død paa dens Gjenindførelse. I Mangel heraf erhvervede 

han i 1855 Tilladelse til i Metropolitanskolens ældste Klasse at 

gjennemgaa Begyndelsesgrundene a f den mathematiske Analyse og 

dens Anvendelser efter den lille Bog af dette Navn, som han i 

den Anledning udgav. Dette Forsøg blev dog ikke gjentaget. Ved 

Universitetet, hvor J. kort efter ansattes, søgte han vel ved Valget 

a f sine Forelæsningsæmner at virke i lignende Retning; men dels 

savnede han en passende Tilhørerkreds at virke paa, dels forblev 

han kun kort i denne Stilling. Større var den Indflydelse, han 

i den havde paa de egentlige mathematikstuderende. Vel søgte 

disse den sammenhængende Undervisning i den højere Mathematik 

paa Polyteknisk Læreanstalts Kursus, hvortil J. ikke var knyttet 

saaledes som hans Formand og Efterfølger; men ved enkelte sær

lige Forelæsninger og Øvelser og fremfor alt ved personlige Raad 

og Vejledning og ved Anvisninger, der vare velskikkede til at 

fremkalde selvstændigt Arbejde i den Retning, der passede bedst 

for hver enkelt, har han øvet en meget gavnlig Indflydelse paa 

flere. Mindst følte J. sig sikkert tiltalt af den Examination ved 

den daværende lille Præliminærexamen, som fulgte med Professor- 

stillingen, og hvor hans milde Sind og hans Følelse af, hvor usikker 

en Prøve var a f forskjellig forberedte, ganske unge Mennesker ved 

en Mand, der saa dem første Gang, ofte bleve misbrugte til at frem

kalde en gunstigere Bedømmelse ved at vække hans Medlidenhed.

J. havde, kort før han blev Professor, haft den store Sorg ved 

en pludselig Død (1856) at miste sin Hustru, Johanne Cathrine f. 

Kraft (f. 1815, Datter a f  Kapitajnlieutenant Chr. Fr. K.), som han 
havde ægtet 1842.

(F. Algreen-Ussiog) Til Minde om Dr. Chr, J(irgen.sen (1860). Erslevv, 

Forf. Lex. De stat^aranterede danske Livsforsikringsanstalter (1892).

H . G. Zeuthen.



JQ rgensen, C h ristian , f. 1846, Læge. Han er en Søn a f 

'roldkontroltør Jacob J, og Agnes Marie Gabriele f. Walter og 

fødtes 27. Juni 1846 i Aabenraa. Kfter Skolegang i Flensborg 

dimitteredes han 1865 fra det v. Westenske Institut i Kjøbenhavn 

og tog Lægeexamen 1873, hvorefter han var Kandidat paa Frede

riks Hospital. 1876 foretog han en Studierejse med særligt Sigte 

paa Ernæringslæren og Fordøjelsesorganemes Sygdomme, for hvilke 

Sygdomme han 1889 oprettede en Klinik i Kjøbenhavn, ligesom 

ogsaa Æmnet til hans Doktordisputats s. A . heotedes derfra. 1890 

foretog han med offentlig Understøttelse en ny Rejse for at studere 

Brødbagning og Bageriforhold. I populære Skrifter og Indlæg har 

han virket paa dette sit specielle Omraade. —  1881 ægtede han 

institutbestyrerinde Harriet Mary Valborg Beckwith-Lohmeyer, Datter 

a f Civilingeniør, Revisor ved Gasværket Ch. Will. B.-L.
Carøe Selmer, Den danske Lægestand, 6. Udg. Ju l, Petersen.

yårgensm, Chr. -

Jftrgensen, C h risto p h er P e te r, f. 1838, Mekaniker. Han er 

fodt 30. Okt. 1838 ! Gjesing ved Randers, hvor hans Fader, Chri

stian Andreas J., var Landmand; Moderen var Jesmine f. Christen

sen. Efter sin Konfirmation kom han i Lære i Kjøbenhavn (1851— 59) 

hos optisk Instrumentmager Jul. Nissen, og samtidig besøgte han 

Teknisk Institut, hvor han fik Præmie for Gravering. Med et lille 

Stipendium fra Instituttet for Metalarbejdere besøgte han i 1860 paa 

en Udenlandsrejse nogle a f sit Fags største Værksteder, men allerede

s. .A. tog han Arbejde hos E. Junger (ovfr. S. i), hos hvem han 

blev, til han i 1868 overtog hans Etablissement som sit eget. I den 

'rid, han arbejdede hos jiinger, havde han oftere besøgt Udlandet. 

Det gjaldt om at holde Skridt med Udviklingen der, og at han 

havde gjort det, viste han i sit Etablissements Instrumenter. Bl. a. 

forsynede han Søforteme med Distancemaalere og Strømfordelings

borde m. m. til Søminetjenesten, Observatoriet med en Opstilling 

til dets store Zoneinstrument, Videnskabsmænd i Ind- og Udland 

med forskjellige Instrumenter, f. Ex. Gonimetre til krystallografiske 

Undersøgelser; han havde Norges og Sveriges Torpedovæsen til 

Kunde, ikke at tale om, at han sendte Nivellerinstrumenter ti! baade 

.Amerika og .\vstralien. Særlig skal det endnu mærkes, at han for

R. Malling Hansen (VI, 634) overtog Forarbejdelsen a f  dennes Skrive

kugle; Patentet a f 1872 lyder paa begges Navne. Ved Udstillingerne 

i Kjøbenhavn 1872, Wien 1873 og Paris 1878 fik han i. Klasses 

Medailler. Det er naturligt, at Elektriciteten ikke blev ham fjæm.



Ved den elektriske Udstilling i Paris i88i fik en af ham og Etats- 

raad L. V . Lorenz konstrueret Dynamomaskine Guldmedaille, og 

Aaret efter toge de Patent paa den. Ja, [Elektriciteten gjorde sig 

efterhaanden saa stærkt gjældende, at en Udvidelse af hans Etablisse

ment blev nødvendig. 1887 gik det over til et Aktieselskab, *0 . P. J.s 

mekaniske Etablissements, a f hvis 3 Direktører han siden har været 

den ene. Det besørgede nu en Kække elektriske Lysanlæg, og det 

var Siemens & Halske i Berlin «i Forbindelse med C. P. J.s Etablisse- 

ment», som Kjøbenhavns Magistrat i 1890 sluttede Kontrakt med 

angaaende Etableringen a f Byens elektriske Centralstation. Nogle 

a f  dets seneste Arbejder er Lysmateriellet m. m. til Middelgrund.s- 

fortet og Kjøbenhavns Landbefæstning. 1875 udnævntes J. til Pro

fessor. — • 30. April 1870 ægtede han Bolette Margrethe Larsen 

(f. 13. Jan. 1847), Datter a f Skomagermester i Aarhus l^ rs L. og 

Anna Caroline Dorthea Kirstine f. Liisberg.
Nyrop, Bidrag t. d. daniike Industris Hist. .S. I2 i fT. Industriforeningens 

Tidsskr. i886, S. 357 ff. C. Nyrop.

6 y i& g tnun , Christ. Pet.

JG rgensen, G eorg  U rban F red erik  (Fritz), 1818— 63, humo

ristisk Tegner, var eneste Søn a f  Urmager Frederik J. (f. 17S6 

f  1843) og ViLhelmine Rebekka f. Dichmana (f. 1792 f  1842) og 

blev født 25. Okt. 1818 i Kjobenhavn. F. J. gik først i den kjøben- 

havnske Borgerdydskole, derefter i den christianshavnske, hvor han 

til sidst kom i Huset hos Bestyreren Niels B. Krarup. Han blev 

trods sine kunstneriske Anlæg uddannet til Urmager; 1838— 40 var 

han i Udlandet. Han var fuld af Inventioner, men kunde ikke 

gjøre dem frugtbringende og var aldeles ikke anlagt for det mer

kantile. I længere Tid opholdt han sig hos den astronomiske 

Professor H. C. Schumacher i Altona, og denne priste varmt J.s 

gode Anlæg for .Astronomi; men J.s Fader vilde, at Sønnen skulde 

blive ved den fædrene Profession. 14. Dec. 1842 ægtede han sin 

Kusine Maria Elisabeth Dichman* (f. 12. Nov. 1818 f  26. Dec. 1843), 

Datter a f Kapitajn Fred. Chr. D. og Sophie Frederikke f. Qvistgaard. 

Efter hendes tidlige Død var han ganske nedbrudt og glædeløs, og 
i 1848 overlod han sin Forretnings Bestyrelse til en anden for selv 

at beskæftige sig med Tegning og Maling. I 3 .Aar var han i 

Huset hos Maleren Roed som dennes Elev. Det hypokondre og 

sarkastiske i denne bundsande, i .sit inderste hjærtensgode, men 

stille og ordknappe Mand lod ham se skarpt paa Verdens Usandhed 

og Forfængelighed, og i sine talrige humoristiske, improviserede
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Pennetegninger med de vitdge Underskrifter frigjorde han sin Satire, 

men sparede for Resten heller ikke sig selv. Kt Udvalg a f  disse 

'regninger udkom i 3 Samlinger og senere i en Udgave med en 

biografisk Indledning a f  P . Hansen. Han malede ogsaa, var meget 

musikalsk og skrev med Lethed Vers. Som Offer for sit daarlige 

Bryst og sit Hang til stærke Drikke døde han 24. Marts 1S63.

Nær og Fjern 1879. Nr- 33̂  f. N ic. Bøgh.

Jtirgensen, Johann C hristian , 1744— 1823, Instrumentmager, 

er født 7. April 1744 i Byen Slesvig, hvor hans Fader var Bager. 

Han oplærtes til det samme, men samtidig med at han drev Pro

fessionen, øvede han sig i mekaniske Sysler, ja  byggede et Klaver. 

Da han 1769 giftede sig, opgav han helt Bageriet, etablerede sig 

som Pianoforteinstruinentmager og vakte i denne Stilling en vis 

Opsigt. Han nævnes stadig i Tysklands Musiklexika som den dyg

tige Fabrikant, og denne Ros bevarede han som fysisk og optisk 

Instrumentmager, da han med Iver udviklede sig ogsaa i denne 

Retning. Allerede 1784 opsendte han en Montgolfiére, og det var 

kun hans knappe Midler, der hindrede ham i at faa bygget en stor 

Luftballon a f denne Art. Han nærede aandelige Interesser i flere 

Retninger, havde Samlinger a f  Mineralier, Konkylier, Gemmer, 

Mønter og Kobberstik ligesom et ganske betydeligt Bibliothek. Det 

er derfor naturligt, at han ogsaa optræder som Forfatter.^ Delte 

irker dog først pen hans gamle Dag^. 1822 udgiver han Heldvads 

«Chronik der Stadt Schleswig, vom 1603 bis zum 1822 fortgefuhrt». 

Hans sidste Arbejde var en Beskrivelse a f Bruggemanns Altertavle. 

Han døde 8. Nov. 1823 i sin Fødeby, som han stadig havde været 

knyttet til.
Schlesw.-Holst.-Lauenb. Frovinzialber. 1S24, ill, 81 ff. 'Thaanip, Fsetlrene- 

laodsk Nekrolog 1821— 26 S. 202 f. Cramer, Mag. d. Musik I (1783), S. 661 ff. 
Kordes, Schlesw.^Holst. Schriftsteller-Lcx Liibker u. Schrdder, Schlesw -Holst- 
I^nenb. Schnftsteller-Lcx. C. Nyrop.

JQ rgensen (Jørgensen), Jørgen , 1780— 1845, -^-ventyrer, er 

Søn a f  Hofurmager Jørg. J. og Broder til nedennævnte Urban J. 

( t  1830) og fødtes i Kjøbenhavn 7. April 1780. Han omtales i sin 

Skoletid som en uvom Dreng, fuld a f Spilopper, men kom tidlig 

til Søs, gik i engelsk Tjeneste og færdedes vidt omkring, navnlig 

i Sydhavet, indtil han 1806 vendte hjem og det følgende Aar, kort 

efter Byens Bombardement a f Englænderne, ankom til Kjøbenhavn, 

hvor han fik Kommandoen over et Kaperskib, i hvis Udrustning



$ Jurgensm , J^rg.

Faderen havde Del. Han skal med dette have gjort nogle Priser, 

men søgte hurtig over mod den engelske Kyst, hvor han i Marts 

1808 efter en kort Kamp —  som det synes, a f  temmelig tvivlsom 

Art —  overgav sig til en engelsk Orlogsmand og som Krigs^nge 

paa Æresord ftk Ophold i I^ndon. Han kom her i Forbindelse 

med en Kjøbmand Phelps, hvem Øjeblikket forekom gunstigt til 

Spekulationer paa Island, hvor Handelen under almindelige Forhold 

var monopoliseret for danske Undersaatier, Efter et første Forsøg 

i mindre Stil udrustede Phelps et anseligt Fregatskib, der armeredes 

og forsynedes med Kaperbrev; foruden Ladning medførte det flere 

Passagerer, og desuden vare J. og Kjeren selv om Bord. Da 

Phelps efter Ankomsten til Reykjavik mistænkte de danske 

Myndigheder for at modarbejde Englændernes Handel, besluttede 

han ved kraftig Optræden at skræmme, i det han, hvad de nær

mere Forholdsregler angaar, sandsynligvis har ladet sig lede a f J.s 

Anvisninger. En Uges Tid efter Fregatskibets Ankomst, 25. Juni 

1809, blev Stiftamtmanden, Grev Trampe, a f  bevæbnet Mandskab 

fra dette arresteret i sit Hus og uden Modstand .som Fange ført 

om Bord paa det engelske Skib, hvor han holdtes i Forv'aring; 

Landets videre Styrelse overlodes a f Phelps stiltiende til J., der nu 

træder i Forgrunden og i de følgende 2 Maaneder gjør sig til 

Islands Enevoldshersker. Ved oflentlig opslaaede Proklamationer 

ophævedes al dansk Myndighed, de offentlige Midler og de tilstede

værende Handelsvarer konflskeredes, der lovedes Landet Uafhængig

hed og Folkestyre, dansk Gjæld slettedes osv. J. tog Ophold i Stift- 

amtmandsgaarden og omgav sig med en islandsk Livvagt (dog af 

meget beskeden Størrelse), han lod en Skanse opkaste, gav Øen 

eget Flag og overtog selv Regeringen, til en Nationalforsamling 

kunde sammenkaldes. Medens dc faa danskfødte Embedsmæod 

afskedigedes, og strænge Forordninger mod de danske udstedtes, 

søgte J. at rinde de indfødte Islændere, der ogsaa kun undtagelsesvis 

viste aabenlys Uvilje. Kndogsaa til Nordlandet udstrakte J. sin 

Virksomhed, i det han med nogle a f  sin Livvagt foretog en Inspek

tionsrejse tværs gjennem Landet. Med Ankomsten a f  et engelsk 

Krigsskib ved Midten a f Avg. Maaned flk Herligheden en brat 

Ende. Man satte sig i Forbindelse med dettes Kapitajn, der gjorde 

Phelps alvorlige Forestillinger, og 22. Avg. sluttedes en Konvention 

med 2 a f  de øverste indfødte Embedsmænd, hvorved alle j.s  

Proklamationer m. v. annulleredes, og Øens Bestyrelse foreløbig
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overtoges a f disse» medens Grev Trampe i England skulde frem

stille Begivenhedernes Gang.
Hermed var denne encstaaende Omvæltning til Ende, der for 

udenforstaaende synes ubegribelig, medens den dog er ret forklarlig, 

naar henses til Islands fuldstændige Forsvarsløshed og den daværende 

absolute Mangel paa Centralisation, ligesom man ogsaa mente, at 

J. optraadte med den engelske Regerings Billigelse. Til Forklaring 

a f  J.s egen Optræden tjener, foruden hans excentriske Karakter, at 

han aabenbart allerede paa denne Tid har følt sig som naturaliseret 

Englænder, uden Spor a f  Sympathi for sit Fødeland.

Nogle Dage efter Konventionens Afslutning afsejlede Phelps 

J-> som under en paa 'filbagerejsen opkommen Skibsbrand med 

uforfærdet Mod reddede Besætningen fra overhængende Livsfare. 

Efter Ankomsten til London sad J. et Aars 'l'id fængslet, fordi han 

trods sit Æresord havde forladt Landet. I Fængselet lærte han at 

spille, en Last, der fra nu a f helt tager Magten over ham og Gang 

efter Gang fører ham i Ulykke. Flere -\ars omflakkende Liv af

brødes ved et aaarigt Ophold i et londonsk Gjældsftengsel. i8 i5 '--i7  

virkede han i den engelske Regerings l'jeneste i Frankrig og 'I'ysk- 

land, sandsynligvis som Spion. Efter et paafølgende ^aarigt vildt 

Liv i London straflfedes han for Uredelighed med Fængsel, hvor 

han dog synes at have fungeret som en .\rt Medhjælper. En senere 

Dom skaffede ham Deportation paa Livstid. 1S25 afgik han til 

N’an Dieniens l^and, hvor han i et Opdagelsesselskabs Tjeneste 

undersøgte Øcn.s Indre og oplevede mange Æventyr. Her giftede 

han sig og døde i Hobartstown 65 Aar gammel, altsaa 1845.

J. er mærkelig nok til Dels ved det med Fængselslivet 

følgende Otium —  bleven cn ret frugtbar Forfatter, hvis udgivne 

Boger have vakt en temmelig ufortjent Opmærksomhed i England, 

og hvis utrykte Arbejder i adskillige Volumina have fundet Op

tagelse i Hritish Museum. Paa Dansk haves a f ham en lille Piece; 

«Efterretning om Kngelændernes og Nordamerikanernes Fart og 

Handel paa Sydhavet* (1807). I øvrigt skriver han paa Engelsk 

(som «Jorgenson») Rejsebeskrivelser, theologiske og statsøkonomiske 

Afhandlinger, Bladartikler, avtobiograflske Meddelelser m. v. Han 

fortæller godt og har haft en hurtig Opfattelsesevne, men er en 

overfladisk og plagierende Frasemager, hvis fuldstændige Upaalide- 

lighed fremgaar overalt, hvor han kan kontrolleres. Snarest er j. 

en psykologisk Mærkværdighed, et livligt Hoved, men med fuld

stændig Mangel paa moralsk Hold og behersket a f Øjeblikkets
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Stemning; hans Tilbøjelighed for det spændende og æventyrlige 

og hans Lyst til at gjøre sig gjældende blive ikke alene bestem

mende for hans Liv, men gjennemsyre i den Grad alt, hvad han 

fortæller, at han vistnok ikke engang selv er klar over den Blan

ding a f Digt og Sandhed, som særlig hans Fremstillinger a f hans 

egne Oplevelser udgjøres af. Efter hans ikke faa respektable 

engelske Venner at dømme maa han have været en vindende 

Personlighed.
Museum 1892, II. Hogan, En deporteret Konge (1892). J. purkelsson, 

Saga Jorundar hundadagakéngs (1892). K r. Kaalund.

Jiirgensen , L o u is  U rban, 1806— 67, Urmager, Søn a f ndfr. 

nævnte Urmager Urban J., er født 26. Maj 1806 i Kjobenhavn og 

oplærtes hos Faderen i den højere Urmagerkunst. Han forestod 

dennes Etablissement i hans sidste svagelige Aar, og efter hans 

Død (1830) overtog han det sammen med sin yngre Broder Jules 

Frederik J . (f. 27. Juli 1808) under Firmaet «Urban J.s Sønner*. Paa 

en Udenlandsrejse 1831— 33 uddannede han sig yderligere i sin 

Kunst. 1834 tiltraadte Broderen en Udenlandsrejse, men paa denne 

grundlagde han et selvstændigt Uretablissement i Locle i Schweits, 

hvor han derefter væsentlig opholdt sig til sin Død (17. Dec. 1877 

i Genf), saaledes at det nu udelukkende blev L. J., der forestod 

Virksomheden i Kjøbenhavn. Han deltog med Hæder i en Række 

Udstillinger, først her i Landet (fra 1834), derefter ogsaa i Verdens

udstillingerne i London 1851 og Paris 1855, men hans væsentlige 

Fortjeneste er, at han foranstaltede nye Udgaver og Oversættelser 

a f forskjellige Skrifter af hans Fader. 1854 blev han kgl. Hof* 

kronometerraager. Han døde 27. Juli 1867. —  1835 ægtede han 

Annette Birgitte I^th Horstmann (f. 12. Nov. 1803 j  14. Jan. 1885), 

Datter af Major A. J. G. H. og Anna Cathrine Frederikke f. 

Jiirgensen.
Ersiew, Forf. Lex. l^yrop.

liirgen sen , R a sm u s Em il, f. 1839, Jurist. E. I. er født i 

Sønder Kirkeby Præstegaard 6. Avg. 1839 og er en Søn a f senere 

Stiftsprovst Peter Andreas Heiberg I. ( f  1860) og Thomasine Elisa

beth Johanne f. Koch. Han blev Student 1858, juridisk Kandidat 

1864 og deltog derefter som frivillig i Krigens sidste Del. S. A. 

blev han Byfogedfuldmægtig paa St. Thomas, men vendte allerede 

næste Aar tilbage her fra med nedbrudt Helbred, blev Volontær i
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Generaldirektoratet for Skattevæsenet og 1867 i Justitsministeriet, 

1868 By- og Herredsfuldmægtig i Skanderborg. 1871 udnævntes 

han til Avditør i Hæren, 1881 til Byfoged, By- og  R«'iadstueskriver 

i Randers, 1890 til Herredsfoged og Skriver i Lunde-Skam Herreder 

samt Birkedommer og Skriver i Grevskabet Roepstorflfs Birk. 1869 

ægtede han Ingeborg Marie Bierring, Datter a f Sognepræst til Svin* 

dinge Frederik Ferdinand B. og Anna Serine Bertine f. Beck. —  

\'ed Siden a f  sin Embedsvirksomhed har 1., trods skrøl^eligt Helbred, 

udfoldet en livlig litterær Virksomhed. Foruden adskillige Afhand

linger i l'idsskrifter fremhæves «Haandbog i Bygningslovgivningen 

for Kjøbstædeme og lan det* (1887) og navnlig «N)rt Lovlexikon* 

(begyndt 1875), et overordentlig nøjagtigt og med Føje meget paa* 

skjønnet Arbejde. Ved .sin opsigtvækkende Artikel i •Dagbladet* 

1882 *iVore uægte Børn* gav I. Stødet til den Bevægelse, som af

fødte den nyere Lovgivning om saadanne Børns Retsstilling.

y u l Lassen.

Jd rgen sen , U rban, 1776— 1830, Urmager, er født i Kjøben* 

havn 5. Avg. 1776. Faderen var Hofurmagcr Jørgen J . (f. 1745 

t  1811) og Moderen den som gammel Kone a f H. C. Andersen højt 

skattede Anna l^ th f. Bruun. Faderen har Betydning for det 

danske Urmageri. 1781 etablerede han sig med Statens Hjælp, og 

1765 begyndte han i Hvalsø vest for Roskilde at forsøge paa at 

gjøre Urmageriet her i Landet til en national Industri. Hans Fa

brik gik dog over Styr under Krigen med England. Sønnen blev 

Urmager som Faderen, og efter at være oplært hos denne gjorde 

han med Understøttelse a f Fonden ad usus publicos og den Reier- 

senske Fond en 5aarig Udenlandsrejse, paa hvilken han arbejdede 

hos de største Urfabrikanter i Neuehatel, Genf, Paris og London. 

1801 kom han vel uddannet i saa vel Praxis som 'l'heori tilbage til 

Kjebenhavn, hvor det tegnede til, at han skulde etablere sig sam

men med en fransk Urmager Ktienne Magnin, der den Gang ar

bejdede her, understøttet a f St;iten, men efter Faderen.? Ønske over

tog han Ledelsen a f dennes Værksteder som hans Associé, og den 

.Vnseelse, de alt havde, forøgedes nu i væsentlig Grad. Hans store 

Dygtighed gjorde sig hurtig gjældende. 1804 bekostede Staten 

Udgivelsen a f hans Værk: «Regler for Tidens nøjagtige Afmaaling 

ved Ure*, som han Aaret efter udgav paa Fran.sk, og som efter 

hans Død udkom i nye Udgaver baade paa Dansk, Fransk og 

'l'ysk, der hurtig udsolgtes. Samtidig fik han Videnskabernes Scl-
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skabs Medaille (1804) for en Afhandling om Maaden, hvorpaa Ur

fjedre forfærdiges paa Maskine og hærdes, og Landhusholdnings

selskabets store Guldmedaille (1805) for et a f  ham opfundet Thermo- 

meter. Det var ogsaa ham, der først indførte Brugen a f  Staal i 

Steden for Messing til Cylinderhjulet, hvorved Cylinderuret fuld- 

endtes som solid Tidsmaaler. I stort og smaat greb han ind, og 

da han 1807— 9 ny Udenlandsrejse for at styrke sin a f

anslrængt Arbejde nedbrudte Helbred, vidste han i Neuehatel at blive 

oplært i den her hjemme hidtil iikjendte Kunst at gjennembore ædle 

Stene. Efter sin Faders Dod (1811) fortsatte han Virksomheden 

alene, og han havde den Tilfredsstillelse, at hans Frembringelser 

søgtes ivrig saa vel i Udlandet som Indlandet og da navnlig hans 

Kronometre, a f hvilke han i henved 20 Aar dog kun frembragte 

o. 50, saa omhyggelig var Tilvirkningen. Det er herefter naturligt, 

at han 1818 udnævntes til kgl. Søurmager, at det i 1822 blev over

draget ham at observere Søetatens Længdeure, og at han i 1826 

blev Medlem a f Landhusholdningsselskabets Kunstkomité, men hvad 

der var en usædvanlig Airesbevisning, er, at han, den industri- 

drivende, 1815 blev valgt til Medlem a f Videnskabernes Selskab. 

Hans Bidrag til Selskabets Skrifter og Schumachers «Astronomische 

Nachrichten» vise imidlertid, at han fuldt kunde hævde sin Plads. 

Efter nogen 'Lids Sygelighed døde han 14. Maj 1830. —  I Neu

ehatel havde han 1801 ægtet Urmager Frédéric Houriets Datter 

Sophie Henriette H., der døde i Kjøbenhavn 24. Jan. 1852, henved 

72 Aar gammel.
Erslew, Forf. Lex. Ursin, Mag. f  Kunstnere og Haandv^rkere IV, ili ft. 

Rawert, Danmarks industr. Forhold S. 220 f. 224. Industriforeningens Kvartals- 

beretn. 1865, S. 78 ff. G. Pedersen, Urinageriet i vor Tid. C. Nyrop.

J ø rg e n se n , W ilh elm  (Nikolaus), 1789— 1827, Forfatter, var 

født i Byen Slesvig 5. Marts 1789, studerede Jura i Kiel og Gøt- 

tingen og tog Embedsexamen i Slesvig 1812. Her virkede han 

siden som Sagfører indtil sin Død, 5. .^pril 1827. Foruden «Ge- 

dichte fur meine Kinder* (Slesv. 1826), <Gedichtc» (Slesv. 1827) og 

en Del Bidrag til <Zeitung f. d. elegante VVelt», «Nordalbingische 

Biene», <Eidora» og andre Tidsskrifter har han især skrevet Smaa- 

ting for Scenen, særlig Enaktslystspil, som til Dels findes i den af 

Kotzebue grundlagte «Almaoach dramatischer Spiele».
Lubker u. Schroder, Schlesw.-Holsi.-I^aoenb. Schriftsteller-l.«x.

C. A . J^issgn.
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Jtirs, Johann, i8o8— 57, Sproglærer, fødtes i en holstensk 

Landmandsfamilie i Siethwende i Grevskabet Rantzau 21. Dec. i8o8. 

Han gik i latinskolen i GUickstadt, men maatte forlade den, da 

Faderen døde. 1 1850 ægtede han Anna Rebecca Wibeke Olsen 

og rejste i 1831 til Kjobenhavn, hvor han i 1833 blev ansat som 

Lærer ved Petri Realskole, 1834 tillige ved Mariboes Skole. Fra 

1839 til sin Død, 14. Dec. 1857, virkede han som Lærer i l'ysk  

ved Landkadetakadcnnet. Han var i mange Aar en a f  de mest 

ansete Tysklærere i Kjobenhavn og udgav sammen med Professor 

Rung den velbekjendte ^Deutsche Dichter» (1843) og en tilsvarende 

prosaisk Læsebog (1845), Aarrække ved Siden a f

Hjorts Læsebog dominerede vor tyske I^sebogslitteratur.
Erslew, Forf. Lex. C. A . N/SSen.

Jæ hnigen, C arl F red erik , 1813— 87, Musiker. J., Søn a f 

senere Undergraver ved Trinitatis Kirke Carl Johan Gottlieb J. 

( f  1776 t  *858) og Ellen f. Grønholdt, blev født paa Langeland

7. Febr. 1813. A f sin Fader, en indvandret tysk Musiker, modtog

J. sin musikalske Uddannelse. Som Dreng var han ansat ved 

Regimentsmusikken og var senere i nogle Aar Valdhomist i det 

kongl. Kapel. Da han tillige besad theoretisk Uddannelse, blev han 

1857 ansat som Kantor ved Holmens Kirke, i hvilken Stilling han 

forblev til sin Død, 24. Juli 1887. A f  hans Kompositioner er kun 

udkommet nogle smukke Salmemelodier, hvoraf Here bruges i Kir

ken. Med sin Hustru, Christiane Oline Emilie f. Jensen, havde 

han eftemævnte 2 Sønner. —  Carl E m il Valdemar J ., f. 5. Maj 1844, 

uddannede sig som Violinist under V. Toile og blev 1883 Musik

lærer ved Sorø Akademi og Organist ved Sorø Kirke. —  

Amadeus J ., f. 25. Avg. 1848, uddannede sig som Bassanger og 

optraadte paa Koncerter. 1880 blev han Kantor ved Matthæus- 

kirken i Kjøbenhavn og 1883 ved Roskilde Domkirke.
V. Schytlc, Musikkx. G , St. Bricka.

Joh n ke, Ferdinand H enrik, f. 1837, Søofficer. J. er født

11. Maj 1837 i Kjøbenhavn, Søn a f Snedkermester Josias J. (f. 6. Marts 

1809 t  10. Juni 1862) og Henriette f. Lindsted (f. 25. Okt. 1810 

t  13. Jan. 1890), blev Lieutenant i Søetaten 1857 og Kapitajn 1874. 

1885 udnævntes han til Kommandør og Chef for Søminekorpset. 

Blandt hans Togter kan nævnes 1858— 59 med Korvetten <Heimdab 

til Vestindien, 1864 om Bord i Fregatten «Niels Juel», hvor han
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deltog i Affæren ved Helgoland. Aaret efter var han i Fyr- og 

Vagervæsenets '’ljencstc, 1868— 69 med Krydseren «Diana» i Vest

indien. 1869 var han Chef for Kanonbaaden «Schrødersee», 1875 

for Kanonbaaden «Falstcr», 1876 for Kanonbaaden «Møen» (begge 

Prøvetogter), 1878 næstkommanderende i Fregatten «SjælIand». J.s 

Virksomhed har væsentligst været knyttet til Søminevæsenet, a f hvis 

Udvikling han har indlagt sig betydelig Fortjeneste, og hvis Virk- 

somhedsomraade under hans Forvaltning er blevet meget udvidet. 

Allerede som Lieutenant ansattes han derved, 1879 blev han A f

delingschef for det aktive Sominevæsen og forblev i denne Stilling, 

indtil man 1885 overdrog ham Kommandoen over Korpset. —  Da 

Forsvarssagen i Aaret 1876 under den politiske Partistrid blev stærkt 

drøftet, udgav J. en Bog, «Flydende Forter*, hvori han tog Ordet 

for et Forsvar a f  Hovedstaden fra Søsiden ved Hjælp a f saadanne. 

Med urette blev dette rent saglige Skrift taget til Indtægt a f Lan

dets Venstreparti, hvilket i Forbigaaende bragte ham i et noget 

skjævt Forliold til en Del a f hans Kolleger; J. selv er aldrig op- 

traadt som aktiv Politiker, uagtet han med sin hurtige Begavelse 

kunde synes velskikket dertil, og det ikke har manglet ham paa 

Opfordringer. —  Han er gift med Julie Sophie f. Reitzel (f. 31. Okt, 

1830), Datter a f Boghandler Carl Andreas R. og Sophie f. Thostrup.

C  With.

Jo rgen  (Georg), 1653— 1708, Prins, var anden og yngste Stm 

a f Kong Frederik f i l  og Dronning Sophie Amalie og fødtes paa 

Kjøbenhavns Slot 21. April 1653. Moderen, som nærede en stor 

Forkjærlighed for denne Søn, der, som født efter Faderens l'ron- 

bestigelse, a f hende egentlig betragtedes som den nærmest berettigede 

til 1'ronen, kaldte 1661 den unge, begavede Otto Grote (VI, 206), 

senere bekjendt som hannoveransk Minister, til Danmark for at lede 

den unge Prinses Opdragelse. Grote var dog mere Hofmand og 

Statsmand end Pædagog og var ikke altid i Stand til at afpasse 

sin Undervisning efter sin lidet begavede Elevs Standpunkt. Oa 

han i 1665 traadte i hannoveransk Tjeneste, afløstes han a f  da

værende Professor i Historie i Sorø Christen Lodberg, og dennes 

mere jævne Undervisning passede bedre for Prinsen. I^dbcrg fulgte 

ogsaa Prinsen som Konfessionarius paa hans Udenlandsrejse, der 

tiltraadtcs i Maj 1668 under I.ædelse a f  Prinsens Hofmester, Christian 

Giinther v. d. Osten. Rejsen gik til Holland og der fra gjennem 

de span.ske Nederlande til Frankrig, hvor Prinsen opholdt sig næsten



Jørgtn 15

helt Aar og havde god Lejlighed til at $c Ludvig X IV og hans 

H of paa nært Hold. Efter et kort Besog i England gik Rejsen til 

Italien, hvor der gjordes længere Ophold i Rom og Venedig. I 

sidstnævnte By modtog Prinsen Underretning om sin Faders Død 

og skyndte sig nu hjem gjennem 'l'yskland.

Ved testamentarisk Disposition a f 14. Nov. 1665 havde Kong 

Frederik 111 fastsat, at Prins J. efter hans Død skulde have Vording

borg Amt som Len paa Livstid med Hovedgaardene Beldringe og 

lækkende samt en aarlig Livrente a f  30000 Dir. og en Kapital paa 

300000 Dir. Prins j .  synes ogsaa en kort Tid at have haft Hoved- 

gaarden Frydendal, indtil denne mageskiftedes til Christoffer Pars- 

berg for Jungshoved, hvilken Gaard Prinsen saa hk. Ved sin 

Hjemkomst overtog Prinsen strax Vordingborg, og da der ikke 

fandtes nogen passende Bolig, opførtes der i Aarene 1671— 73 et 

Jagtslot i italiensk Stil, det saakaldte «Prins Jørgens Slot». Der

imod trak Udbetalingen a f  de 300000 Dir. længe ud. 1681 fik 

Prinsen i Betaling en Fordring paa Hertug Christian Albrecht a f 

Gottorp, og Hertugen gav ham Pant i Femern; da Pengene endnu 

ikke vare betalte 16S3, satte Kong Christian V sin Broder i virkelig 

Besiddelse a f Femern, hvilket gav Anledning til en Række Stridig

heder, der først endtes ved Forliget i Altona 1689, hvori England 

og Holland paatoge sig at betale Prinsen Pengene.

Prins J. var, medens der byggedes paa Vordingborg, igjen 

rejst til Udlandet i Foraaret 1672 for at sætte sig ind i Krigskunsten 

ved de franske og tyske Hære og for at besøge sine 2 Søstre, der 

vare gifte med Kiuprinserne a f Sachsen og Pfalz. 1673 vendte han 

hjem, og kort efter blev der pludselig Udsigt for ham til at vinde 

en Krone. I Polen var nemlig Kong Michael død 30. Okt. 1673, 

og den danske Resident i Danzig meldte strax, at Prins J. var paa 

Tale i Polen som Kandidat til Tronen; han kunde ogsaa være et 

passende Parti for Forgængerens 2iaarige Enke, en Søster til Kejser 

Leopold a f Østerrig.  ̂ Ophavsmanden til denne Plan viste sig at 

være en danskfødt Mand, Johan Nicolai Krondahl, der var Hof

juveler hos Enkedronningen. Han kom kort efter til Hamborg og 

satte sig i Forbindelse med den danske Regering, der dog i Be- 

g}'ndelsen nærede store Betænkeligheder ved Sagen. Enkedronning 

Sophie Amalie drev imidlertid ivrig paa, og da man ogsaa fra 

anden Side fik Bekræftelse paa, at der baade ved det polske H of 

og hos Adel og Prælater virkelig var Stemning for Prinsens Valg, 

sendtes Christoffer Sehested i Jan. 1674 til Polen for nærmere at
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undersøge Sagen og blive enig med Polakkerne om Betingelserne 

for Valget. Foruden en betydelig Understøttelse med Tropper og 

Penge havde Krondahl nemlig krævet, at Prinsen skulde gaa over 

til Katholicismen inden Valget. Sehested fandt i Polen et stort 

Parti for Prinsen og kunde desuden gjøre Regning paa Under

støttelse a f  det osterrigsksindede Parti. Paa selve Valgdagen valgtes 

dog Kronstorfeltherren Johan Sobieski, da Religionsspørgsmaalet 

gjordes til det alene afgjørende, og Sehested heri ikke kunde give 

noget bestemt Løfte. Om nogen selvstændig Optræden a f Prins j .  

i denne Sag kunde der naturligvis paa Grund a f  hans Ungdom ikke 

godt være Tale, dog ser man, at han vægrede sig ved at skifte 

Religion og i alle Tilfælde krævede Tilladelse til at holde luthersk 

Gudstjeneste i sit eget Kammer.

I Krigen mod Sverige deltog Prins J. i Felttoget 1677 og var 

med i det blodige Slag ved Landskrone 14. Juli, hvor baade han 

og Kongen personlig toge Del i Kampen og maatte hugge ned for 

Fode omkring sig; i Okt. s. A. var han med Kongen paa den 

bekjendte Overfart fra Pommern til Sjælland, hvorunder de begge 

nær havde mistet Livet.

Det var imidlertid nu paa Tiden at skaffe ham et passende 

Giftermaal. I 1675 nævnedes han som en a f  Prinsessen a f  Tarents 

l'ilbedere, men dette Parti vilde naturligvis støde paa bestemt Mod

stand baade hos Kongen og Enkedronningen. Efter at en Plan 

om en Forbindelse mellem J. og en Kusine fra Celle var opgiven. 

foresloges der 1683 a f Frankrig et Parti, der aabnede glimrende 

Udsigter. Det var ct Ægteskab med Hertugen a f  Yorks yngste 

Datter, Anna. Da Carl II a f  England var barnløs, og hans Broder 

Hertugen a f York kun havde 2 Døtre, hvoraf den ældste, Marie, 

var gift med Vilhelm a f Oranien, hvilket Æ gteskab imidlertid var 

barnløst, vilde Englands Trone en Gang tilfalde Prinses.se Anna. 

Christian V  gik ind paa Forslaget og lod den danske Gesandt i 

England anholde om Prinsessens Haand. Kongen og Hertugen 

samtykkede, og Partiet offentliggjordes strax ved det engelske Hof.

I Juli 1683 sejlede Prins J. med sit Følge til England, og 28. Juli 

foregik Formælingen i St. James.

Naar Prins J. havde tænkt sig at skulle komme til at spille 

en vigtig Rolle i Englands og Evropas Historie som Prinsesse 

Annas Gemal, blev han dog skuffet. Englænderne have altid be

tragtet fremmede med en vis Mistro, og Mistroen mod Prins J. 

forøgedes ved, at Giftermaalet var kommet i Stand ved fransk
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Mellemkomst. Strax efter Brylluppet maatte hele Prinsens danske 

Hofstat vende hjem; Christian Sigfred Piessen, der havde været 

Prins J.s Overkæmmerér siden 1677, vedblev dog at staa i privat 

Tjenesteforhold til ham som Bestyrer a f hans Godser i Danmark 

og at være hans betroede Raadgiver. Hans Besøg i England vakte 

dog stor Jalousi, og Hertugen a f York skrev endog en Gang, da 

Plessen rejste hjem, til Danmark for at forhindre, at han nogen 

Sinde mere kom til England. Man mistænkte ogsaa en Tid Prins 

J. for at nære katholske Tilbøjeligheder. Da Vilhelm a f Oranien 

landede i England 1688, fulgte Prins J. i nogen Tid den kongelige 

Hær, men flygtede siden om Natten fra Kong Jacob og sluttede 

sig til Oranieren, skjønt den danske Gesandt opbød al sin Ind

flydelse for at forhindre det. Baade Prins J. og hans Gemalinde 

vare allerede den Gang fiildstændig under den senere Hertug a f 

Marlborougbs og hans Hustrus Indflydelse, og denne i Forening 

med Kong Jacobs haabløse Stilling vandt Sejer over deres Betænke

ligheder. Prins J.s Færd ved denne Lejlighed vakte nogen Mis

stemning hos Christian V , men ved Piessens Mellemkomst hævedes 

denne dog, særlig da Danmark kort efter sluttede sig til det 

engelsk-hollandske Parti. Som Belønning for sin Tilslutning til 

Revolutionen udnævntes Prins J. 1689 til Hertug a f  Cumberland, 

Jarl af Kendal og Baron a f Ockingham, og hans Gemalindes Apa

nage forhøjedes. Forholdet mellem de 2 Svogre og deres Gemal

inder blev dog snart meget køligt. Trods gjentagne Anmodninger 

fik Prins J. ingen militær Stilling, og da Lord og ).ady Marlborough 

1692 forvistes fta det engelske Hof, og Prinsessen ikke vilde afskedige 

Lady Marlborough, der var hendes Hofmesterinde, maatte hun og 

Prins J. ogsaa forlade Hoffet. Efter Dronning Maries Død 1694 

blev Forholdet dog noget bedre. Ved sin Tronbestigelse 1702 søgte 

Dronning Anna at skaffe sin Gemal Kongetitelen, men det mis

lykkedes; derimod fik han cn rigelig Apanage og udnævntes af 

Dronningen til Generalissimus over Hæren og til Storadmiral. Det 

var dog kun tomme Titler uden reel Magt; den virkelige Kom

mando over Hæren førtes a f  Marlborough, og et Admiralitetsraad 

styrede i Prinsens Navn Flaadens Anliggender.

Prins J. levede overordentlig lykkelig med sin Gemalinde, der 

med stor Omhu plejede ham under hans mange Sygdomme. En 

stor Sorg for dem var det, at alle deres mange Børn døde, i 

Regelen strax efter Fødselen. Prins J., der i sine senere Aar led 
meget af Asthma og Vattersot, døde 8. Nov, (n. St.) 1708 i Kensington.

Daiuk b io jr. Lex. IX . Jan. 1^ 5 . 3
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Prins J. har i England faaet en meget haard Dom i den 

nyere Tid. Særlig har Macaulay spottet stærkt over hans Dumhed 

og Indolens. Som saa ofte har Macaulay dog vistnok her været 

noget uretfærdig. Prins J.s Begavelse var ikke stor, men at han 

gjorde et noget indskrænket Indtryk, særlig ved Carl II's vittige og 

spottelystne Hof, skyldtes vist dels andre Mangler, dels hans vanske

lige Stilling, der paabød ham stor Forsigtighed i sine Udtalelser. 

Han var som Faderen tavs og tilbageholden og havde meget 

vanskeligt ved at udtrykke sig; den samtidige Biskop Burnet siger 

ogsaa om ham, at han vidste meget mere, end han forstod at 

udtrykke, ligesom han ogsaa roser hans milde og hensynsfulde 

Optræden og pletfrie Livsførelse. Han var en Fjende a f  alle Intriger 

og søgte ikke paa nogen Maade at skaffe sig uberettiget Indflydelse. 

For Danmark vedblev han altid at nære stor Interesse og Kjærlig- 

hed og søgte ved forskjellige Lejligheder at virke til Gunst for sit 

gamle Fædreland, men hans politiske Indflydelse var ikke stor; dog 

skriver den svenske Gesandt Leijonerona ved Prinsens Død, at 

c Danmark i ham mistede et godt Rygstød*.
Aarsberetn. fra Geheimearch. V, 87 tf. Brasch, Det ))obke Kongevalg 1674. 

Brasch, Prins Geoig a f Dannuirk (1890). Dictionary of national bic^raphy XXI.

L . Laursen.

Jørgen U lrik , o. 1615— 1655, Æventyrer. I Efteraaret 1650 

henvendte en vis Andres Galla[r]t fra Valencia sig til den danske 

Resident i Madrid, Henrik Villumsen Rosenvinge, og fortalte, at han 

i sin Hjemstavn havde stiftet Bekjendtskab med en Dansker, som 

kaldte sig «Don J. U.» og sagde, at han var Søn a f  Christian IV 

og Kirstine «Marsvin»; denne Person havde nylig skrevet til Grev 

Valdemar Christian, Kongens Søn, for at gjere sin Herkomst gjæl- 

dende. Residenten afviste Beretningen som Opspind eller Vanvid, 

men holdt dog noget senere et Forhør over Manden, hvori denne 

berettede, at han var født 1614 eller 1615 og var bleven opdragen 

i Sorø Akademi indtil omtr. det 13, Aar; derefter var han rejst 

udenlands med en russisk Afsending paa Kongens Befaling, havde 

siden opholdt sig i Polen, hele 5 Aar ved Kejserhoffet i 

Wien, hvor han antog den katholske Religion og lod sig kalde 
Georg eller «Jurgen» (Ulrik var han døbt), derpaa havde han 

begivet sig over Amsterdam til Frankrig, stadig betragtet som væ

rende a f kongelig Byrd. I la Rochelle lod Kong Christian ham 

tilstille 7000 Dukater; med dem rejste han til Vestindien, hvor han 

gav sig til at være Sørøver (Flibustier). Han kom tilbage til Paris
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med mange Penge paa Lommen, hvilke han satte over Styr. Da 

han havde dræbt en Franskmand i en Duel, maatte han tilbage til 

Vestindien, hvor han paa ny drev Sørøverhaandværket, men ikke 

saa heldig som første Gang. T il sidst havde han taget Tjeneste, 

forst paa et hamborgsk Skib, dernæst paa en spansk Fregat som 

Baadsmandsmat, og havde været viden om, bl. a. i Ostindien; men 

i Valencia var han bleven arresteret for Gjæld. Fra Fru Kirstine 

havde han efter eget Sigende faaet flere Breve kort før Christian IV 's 

Død og fra «sin Fader Kongen» et, men uheldigvis var det bort

kommet; og han kunde nævne adskillige danske Adelsmænd, som 

han kjendte, navnlig fra Sorø Akademi. Erklæringen sendtes til 

nogle danske Stormænd. Gallat, der havde Penge til gode hos 

Don J. U. og mente at kunne gjøre en god Forretning, hvis hans 

Protegé, € Kongesønnen*, blev legitimeret, besluttede at følge med 

ham til Danmark. I Marts 1651 kom de til Helsingør, men i en 

temmelig daailig Forfatning, da de havde lidt Skibbrud under 

Norge. De skreve strax til Kong Frederik HI, og Kongen lod dem 

hente til Kjøbenhavn. Her blev Don J. U. virkelig anerkjendt af 

Hoffet som Søn a f  Christian IV, maaske for at ærgre Kirstine 

Munks Slægt, som intet vilde have med ham at gjøre. A f  Kongens 

egen Kasse —  det vides der —  udbetaltes ham i 1652 først 50 Rdl. 

og senere en mindre Sum. Man maa dog ikke tro, at Frederik III 

satte synderlig Pris paa ham; thi Don J. U. bestilte næsten intet 

andet i Kjøbenhavn end at svire de faa Aar, han endnu havde 

tilbage at leve. I 1655 mødte han paa Knippelsbro en Brygger

svend, der ikke vilde kjøre a f Vejen for «Prinsen»; de kom i 

Skjænderi, som endte med, at Bryggeren slog Don J. U. ihjel med 

en Stang. Han begravedes i Holmens Kirke uden nogen Højtide

lighed.
B. Smith, Grevinde Ulfelds Hist. I, 196 CT. Holberg, Danmarks Hist., ved 

Levin, III, 130 ff. Gigas, Grev Rebolledo S. 78ff. Fridericia, Adelsvældens 

sidste Dage S. x x ii. GigHS.

Jørgen sen , jvfr. jiirgensen.

Jørgen sen , A d o lf  D itiev , f  1840, Historiker, Rigsarkivar.

J. er født II. Juni 1840 i Graasten. Faderen, Farver Markus Adolf 

Jiirgensen (f. i Flensborg 13. Dec. 1807, f  Avg. 1883), var en 

kraftig Personlighed, Formand for den danske Forening i Sundeved; 

Moderen, Marie Elise f. Bahnsen (f. i Aabenraa 13. Okt. 1812,

29. Marts 1844), var Søster til en a f Danskhedens Forkæmpere i
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Nordslesvig, Raadmand M. B. (I, 448). 1853 kom J. i Flensborg

Latinskole, men forlod Skolen 1857 og begyndte at lære Landvæsen 

paa Avnbølgaard i Sundeved. En Gigtfeber gjorde imidlertid Ende 

paa Landmandsplanerne; J. fik fornyet Lyst til Læsning, gjennem- 

gik i Løbet a f en Vinter de 2 øverste Realklasser i Flensborg 

Latinskole, tog i Foraaret 1859 Afgangsexamen (med Udmærkelse) 

og kom til Kjøbenhavn for at blive Polytekniker eller studere Natur* 

videnskab, men optoges snart a f Undervisning og lod Skjønlitteratur, 

Filosofi og Historie trænge Naturfagene i Baggrunden. 1863 blev 

J. ansat som Hjælpelærer ved Latinskolen i Flensborg med Løfte 

om at blive Adjunkt og Bibliothekar ved et paatænkt offentligt 

Bibliothek for Slesvig, men afskedigedes under Okkupationen 1864 

og vendte tilbage til Kjøbenhavn. Under den almindelige Skuffelse 

og Sorg søgte J. til Fortiden for at finde Hvile i den; det var med 

andre Ord de stærke Indtryk af den nationale Ulykke, der gjorde 

ham til Historiker. Anbefalet ved sine første Afhandlinger blev 

han fra 1. Jan. 1869 Assistent i Kongerigets Arkiv, Rentekammer

afdelingen; 1874 rykkede han op til Fuldmægtig, og ved C. F. 

Wegeners Afgang blev J. Gehejmearkivar og overtog i Kraft a f  den 

samtidig indtrædende Nyordning tillige Ledelsen a f  Kongerigets 

Arkiv (fra 1. Jan. 1883), hvorefter han lod foretage store Omord

ninger i de forenede Arkiver og lettede Adgangen til dem. Ihærdig 

arbejdede J. imidlertid for en videregaaende Centralisation a f  vort 

Arkivvæsen og saa sine Bestræbeber sætte Frugt i Loven a f  30. Marts 

1889; som Rigsarkivar stilledes han nu i Spidsen for Rigsarkivet 

med tilhørende Provinsarkiver. 1886— 87 førte J. Forsædet i den 

efter hans Opfordring nedsatte Kommission til Overvejelse a f  Ad

ministrationens Forsyning med Papir, hvis Undersøgelser have virket 

til Forbedring a f  vor Papirfabrikation.

J. har udfoldet en ualmindelig rig historisk Forfattervirksomhed. 

Allerede 1868— 71 brød han sig Vej ved en Række skarpsindige 

Afhandlinger; flere a f  disse bleve samlede til <Bidrag til Nordens 

Historie i Middelalderen» (1871), der omfatter Studier over sønder

jyske Æmner, historiske Folkeviser og vor ældste HUtorieskrivning. 

Fortsatte Studier over Folkeviserne ofientliggjordes 1875 i <Hist. 

Maanedsskrift». 1S74— 78 udkom J.s cDen nordiske Kirkes Grund- 

læggebe og første Udvikling», et Hovedværk i vor historiske Litte

ratur. Indtil 1880 udsendte J. fremdeles talrige kritiske Afhandlinger 

vedrørende middelalderlige Forhold: «Bidrag til Oplysning a f  Middel

alderens Love og Samfundsforhold« I — IV  (1872 og 76), «0m Dåne-
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broges Oprindelse* (1S76), «Det gamle danske Kongevaaben* (1879)

o. m. fl. Efter 1880 have J.s Studier væsentligst omfattet Æmner af 

den nyere Tid. Særlig har J. skrevet en Række Biografier: «Georg 

Zoega* (1881), «Niels Steensen* (1884), «Hans Adolf Brorson* (1887), 

«Johannes Ewald* (188S) og fremfor alt det ualmindelig opsigt

vækkende og betydningsfulde Skrift «Peder Schumacher Griftcnfeld* 

I— II (1893— 94), og udgivet Fru Heibergs Selvbiografi med op

lysende Tillæg (4 Bd., 1891— 92). End videre findes fra hans Haand 

en Del Afhandlinger, mest vedrørende sønderjyske Forhold, saaledes 

♦ Sønderjyllands Indlemmelse i den danske Krone 1721* (1S85), 

♦ Christiem II paa Sønderborg* (1887 og 92), «Den ældste lutherske 

Kirkeordinans i den danske Kirkeprovins* (1889), «Kong Christian VIU 

og den danske Sag i Nordslesvig* (1894) o. fi. a., til Dels offentlig

gjorte i Tidsskriftet «Sønderjyske Aarboger*, der væsentlig skylder 

J. sin Tilværelse. Ogsaa de *2 Foredrag om Sønderjylland* (i 

♦ Festskrift til A. F. Krieger* 1887) og Foredraget om Danskhedens 

Bevarelse i Nordslesvig (1889) vidne om J.s levende Sympathi for 

hans Landsmænds nationale Kamp. T il Middelalderens Historie er 

J. næsten kun ved ydre Foranledning kommen tilbage i Afhandlinger 

som «Synspunkter for Opfattelsen af Valdemar Atterdags og Dron

ning Margrethes Historie* (1883), «Helgenskrinene i St. Knuds 

Kirke* (I— II, 1886— 87), nye «Undersøgelser vedrørende Danebroge 

og det danske Kongevaaben* (18S7), «De historiske Folkeviser og 

Niels Ebbesen* (1891), cKampen mellem Kongerne Svend og Valde

mar 1157* (I—“II, 1890—91) osv. Tillige har J. udfoldet en smuk 

Virksomhed i Folkeoplysningens Tjeneste, især ved *40 Fortællinger 

a f  Fædrelandets Historie* (1882, 3. Opl. 1892), der ere bievne sup

plerede med «Fortællinger a f Nordens Historie* 1— Il (1893), men 

ogsaa ved «Sønderjydeme i den danske Hær* (1876), i. Del a f  et 

paatænkt H ele, og «Valdemar Sejer* (1879), en Oversættelse af 

Kilder til denne Konges Historie. Som Chef for Arkivvæsenet har 

J. forestaaet Udgivelsen a f  de forenede Arkivers og senere Rigs

arkivets Skrifter, hvorved han især har søgt at oplyse den danske 

Centraladministrations Historie og gjøre Rede for Arkivets Indretning. 

Selv har han udarbejdet «De danske Rigsarkivers Historie* (1884) 

og offentliggjort betydningsfulde Aktstykker i «Kongeloven og dens 

Forhistorie* (1886) og »Regeringsskiftet 1784* (1888). 1 Slægt med 

denne Foifattervirksomhed er ogsaa det ældre Skrift »Udsigt over 

Centraladministrationens, Domstolenes og de offentlige Samlingers 

Bygningshistorie* (1882).
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J. behandler de forskjelligste Æmner a f vor Historie lige fra 

Oldtiden og til vore Dage; men overalt træder hans udprægede 

Forfatterindividualitet kjendelig i Møde. I Regelen søger han at 

sprede nyt Lys over den Sag, han sysler med, og naar ofte til 

overraskende Resultater. Med Forkjærlighed skildrer han Personlig

heder med rigt aandeligt Indhold; dristig trænger han ind i deres 

Sjælelivs Dybder, og med vidt Blik for Samfundsudvikling ser han 

dem. i Sammenhæng med deres Tid. Skarp Kritik og levende 

Fantasi gaa Haand i Haand og fremkalde en sjælden Energi og 

Flugt i Tanken, medens Granskningens Understrøm er en varm 

Fædrelandskjærlighed, der har faaet sin alvorsfulde Grundtone fra 

de tunge sønderjyske Minder, og Granskningens Udbytte iklædes 

en Form, der —  ligesom ogsaa J.s mundtlige Foredrag —  baade 

er klar og fængslende.

J. blev 1882 Medlem a f Iranske Selskab og 1883 a f  Viden

skabernes Selskab, udnævntes 1894 til Kommandør a f  2. Grad a f  

Danebrog og blev s. A. a f  det filosofiske Fakultet kreeret til Æres

doktor. 1869 ægtede han Ida Marie Pedersen (f. i Randers 17. Okt. 

1847), Datter af Sæbesyder F. P. C. P. ( f  1876) og Jacobia Martine 

f. Erstad.
Universitetsprogr. ved Reformationsfesten 1S94. HanS Olrik.

Jørgensen, A lfred  P eter  C arlslund, f. 1848, Gjæringsfysiolog. 

A. J., Søn a f Kjøbmand Jørgen Peter J. og Christine f. Albers, er 

født i Odense 16. Okt. 1848, besøgte Skaarup Seminarium 1865— 68, 

var Huslærer i Kjøbelev paa Laaland 1868— 70 og blev 1872 Stu

dent (Privatist). Han studerede derefter Botanik, samtidig med at 

han ernærede sig som Lærer i Kjøbenhavn, og foruden populære 

Afhandlinger i «Tidsskr. f. popul. Fremstill. a f Naturvidenskaben* 

samt i Forening med Emil Chr. Hansen en Oversættelse a f Darwins 

Rejse om Jorden publicerede han i Halvfjerdserne nogle botaniske 

Undersøgelser om Rodens Anatomi. Ogsaa nogle naturhistoriske 

Lærebøger forfattede han, a f hvilke en har opnaaet 4 Oplag. 

Spørgsmaalet om Forfalskning a f Levnedsmidler, der kom op paa 
den Tid, førte ham ind paa praktiske Undersøgelser og Publika

tioner i denne Retning. Omtr. fra 1880 a f arbejdede han ude

lukkende i gjæringsfysiologisk og gjæringsteknisk Retning. Han 

oprettede 1881 et gjæringsfysiologisk Laboratorium, der dels er 

indrettet som Undervisningsanstalt for Analytikere og Teknikere, 

dels som analytisk Anstalt med særlig Tilslutning til det System,
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som £. Chr. Hansen (VI, 609) i de følgende Aar indførte ved sine 

gjennemgribende Reformer paa Gjæringsomraadet. Det har indtil 

1894 været besøgt a f  henved 400 studerende fra mangfoldige Lande 

baade i og uden for Evropa. Han har publiceret en Mængde 

Afhandlinger om gjæringsfysiologiske Spørgsmaal og om Mikro

organismer i forskjellige, mest udenlandske, Tidsskrifter. En Haand- 

hog, «Die Mikroorganismen der G^ngsindu$trie», er udkommen i 

3 Udgaver og oversat paa Engelsk og Fransk. Siden 1885 har han 

udgivet dansk «Zymoteknisk Tidsskrift*. —  Han ægtede 21. Juli 

1881 Camilla Fanny Augusta Lund, Datter a f Sagfører Niels L. og 

Fanny Jacobine Cathinka Emma f. Marx. Eug. Warming.

Jørgensen , B endt S ø b o rg , 1815— 88, Landøkonom, hørte til 

cn sjællandsk Gaaidmandsslægt og fødtes 19. Sept. 1815 i Kjøben- 

havn, hvor Faderen, Hans J., drev et Gjæstgiveri; Moderen hed 

Anne Kirstine f. Søborg. Barndomsaarene gik deres rolige Gang; 

den frejdige, kraftige Dreng fik en forstandig, temmelig stræng Op

dragelse; han holdtes borte fra Gjæstestuen, men ved at omgaas 

de Bønder, der søgte Faderens Forretning, og ved hvert Aar at 

besøge Farbroderen, der ejede Gaard i Bringe, vaktes tidlig hans 

Interesse for landbruget. Han blev 1830, efter Konfirmationen, 

foreløbig anbragt paa Kontoret paa Frederiks Hospital, men alt i 

samme Aar indtraadte han som Værkstedselev paa den Aaret før 

oprettede polytekniske Læreanstalt. 3 Aar efter tog han Examinand* 

examen, 1836 Examen i Mekanik og 1838 Examen i anvendt Natur

videnskab. I de følgende 5— 6 Aar stod J. famlende over for sin 

Livsopgave, og hans Virksomhed sigtede ikke mod et bestemt Maal. 

Paa Opfordring a f Selskabet for Naturlærens Udbredelse og paa 

dettes og Landhusholdningsselskabets Bekostning forestod han i 

Sommeren 1838 Forsøg over Produktionen a f hollandsk og engelsk 

Ost paa Knabstrup, og den følgende Sommer anlagde han et Tegl

værk ved Adelersborg. Man omgikkes i disse Aar med Planer om 

at udvinde Jærn a f Alen i Jylland, og J. rejste paa Rentekamme

rets Bekostning 1839 til Tyskland for at blive bekjendt med Jæm- 

udsmeltning, 1840 ti! Sverige og Norge. I et Par Aar beskæftigede 

han sig saa med teknisk-kemiske Undersøgelser og forestod bl. a. 

Indkjob af Myremalm, som bragtes til Carlshiitte ved Rensborg, hvor 
den prøvedes med daarligt Resultat.

I en lille Selvbiografi angiver J., at han 1843 «begyndte spe

cielt at studere Landbrug*. Han vandt i dette Aar den a f Viden-
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skaberaes Selskab udsatte Præmie for Besvarelsen a f  Opgaven: 

•Nøjagtig Beskrivelse a f de i Danmarks forskjellige Dele anvendte 

Methoder til Tørvens Forkulling saa vel som en Sammenligning a f 

Produkternes Mængde, Beskaffenhed og Omkostninger«, og det blev 

da overdraget ham at undervise i Ostefibrikationen paa Sønipgaard 

og Ledreborg.

Spørgsmaalet om en Ordning a f  den theoretiske Landbrugs- 

undervisning var paa disse Tider aktuelt. Olufsen og Begtrup 

(II, 38) havde fra Aarhundredets Begyndelse holdt landøkonomiske 

Forelæsninger ved Universitetet; disse vare imidlertid standsede ved 

Begtrups Død 1S41, men fremragende Mænd som H. C. Ørsted, 

Forchhammer og ColUn vare levende interesserede i atter at faa 

dem i  Gang, og J. —  hvis Interesse for den landøkonomiske 

Undervisning nu var vakt '<—  uddannede sig da paa Opfordring af 

disse Mænd som Agronom. 1844 begyndte j .  «den store landøko

nomiske Studierejse«, der i kommende Aar saa ofre omtaltes i hans 

Forelæsninger. Først undersøgtes Hjemlandets Landbrug, det næste 

Aar stævnede han syd paa; længst opholdt han sig paa Landbrugs

akademiet Eldena ved Greifswald, medens der gjordes et kortere 

Studieophold hos den store Banebryder Liebig i Giessen og paa 

Hohenheim. I Paris studerede han om Vinteren 1845. næste 

Aar gjennemrejstes vide Egne a f Tyskland, Schweits, Holland og 

Belgien, medens Rejsen afsluttedes 1847 nied Besøg i Storbritannien 

og Irland.

J. havde ikke blot kastet sig over det theoretiske Studium, 

særlig Agrikulturkeniien, og Landbrugets tekniske Forhold, men 

han havde ogsaa grundig sat sig ind i de landøkonomiske Skolers 
Organisation, og ved sin Hjemkomst var han da saa at sige selv

skrevet Medlem af den Kommission, som 1847 nedsattes i Anled

ning af Forhandlingerne om Oprettelsen a f en Højskole i Sorø, 

der særlig skulde tage Sigte paa at meddele Undervisning, der 

tjente til det borgerlige Livs Fremme. Med Christian VIU’s Død 

og Krigens Udbrud faldt imidlertid Planen; som frivillig meldte J. 

sig ved Fanen, han afgik som Underofficer til Hæren paa Ats, 

avancerede til Sekondlieutenant, men permitteredes i Nov. under 

den 7 Maaneders Vaabenhvile, og hans Krigerbane var dermed 

afsluttet. Man var 1 visse Kredse misfornøjet med, at J., paa hvis 

Uddannelse der var ofret saa meget, var gaaet med i Krigen; man 

ønskede ham knyttet til regelmæssige Forelæsninger, og i Begyn

delsen a f 1849 holdt han da med T^ndhusholdningsselskabets Under*
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stottelse nogle Foredrag paa den polytekniske Læreanstalt. Om 

Sommeren s. A. fremkom han med en «Plan for Ordningen a f  en 

systematisk Landbrugsundervisning ved den polytekniske Læreanstalt*, 

der i det væsentlige blev godkjendt, og i. Okt. s. A. blev han ud

nævnt til Docent i Landbrugsfagene ved læreanstalten, hvor hans 

Forelæsninger i Forbindelse med Undervisningen paa Veterinær

skolen paa Christianshavn og i Naturvidenskaberne paa læ re 

anstalten kunde benyttes som et nogenlunde afrundet theoretisk 

Landbrugskursus.

J. kom altsaa, Begtrup ufortalt, til at bryde Banen for det 

landøkonomiske Studium her hjemme. Opgaven var vanskelig, 

Foredragsplanen skulde bygges op fra nyt af, der fattedes en For

søgsmark og specielle Samlinger, og J.s Mangel paa oratorisk Evne 

og praktisk Uddannelse gjorde ham Opgaven end vanskeligere. 'Fil 

dens Løsning medbragte han paa den anden Side et solidt natur

videnskabeligt Kundskabsgrundlag og en levende Interesse for Sagen; 

som Tiden gik, vandt han Erfaring og Øvelse, de første Aaringers 

Kritik forstummede efterhaanden, og hans Avditorium fyldtes med 

en betydelig Kreds af unge studerende. Med rette vilde Land

mændene imidlertid ikke slaa sig til Ro med den saaledes plan

lagte Ordning for det højere Landbrugsstudium. Paa Landmands

forsamlingen i Kjøbenhavn 1852 blev der nedsat en Kommission 

til at arbejde for Oprettelsen a f en Landbohøjskole, og J. blev 

Medlem saa vel a f denne som a f den RegeringskominissioD, der 

1854 nedsattes vedrørende den samme Sag. I begge Kommissioner 

fik han stor Indflydelse, og sikkert skyldtes det i væsentlig Grad 

hans udholdende Energi, at det ved Loven a f  8. Marts 1856 «an- 

gaaende Oprettelsen af en Veterinær- og Landbohøjskole* lykkedes 

at gjennemføre Planen om en udelukkende theoretisk Læreanstalt 

ved Kjøbenhavn i Modsætning til Forslaget om en praktisk-theo- 

retisk Anstalt paa Landet, der særlig blev ivrig forfægtet a f  N. E. 

Hofman (Bang) (I, 506). I det hele turde der tilkomme J. en Del 

a f Æren for, at Landbohøjskolen fik en for de Tider ganske for

trinlig Organisation.

Ved Højskolen virkede saa J. i henved en Menneskealder, fra 

dens Aabningsdag 23. .Avg. 1858 til i. Nov. 1886, som Lærer i 

Landøkonomi. Længe arbejdede han fortræffelig ved Skolen. Vel 

var han ikke nogen lysende Videnskabsmand, og vel hørte han 

ikke til dem, der flytte Mærkepæle inden for deres Videnskab, 

men fra sine naturvidenskabelige Studier og sine talrige Rejser i
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Ind- Og Udland havde han erhvervet sig et Fond af solide Kund

skaber og en Erfaring, som han længe kunde øse af. Han var 

en over for de praktiske Krav forstaaende, ædruelig Theoretiker, 

der undgik alle løse Hypotheser; til sin Lærergjeming nærede han 

stor Kjærlighcd, han forstod at vinde Indgang for sin Undervisning 

hos de unge Mænd, der fra den praktiske Virksomhed under Guds 

aabne Himmel søgte ind til Højskolens Avditorier; med Tillid og 

Forstaaelse lyttede de til hans Ord, og der udviklede sig ofte 

mellem Lærer og Elev et Hengivenhedsforhold, der varede for stedse. ' 

Men J.s Virksomhed ved Landbohøjskolen*havde ogsaa sin Revers: 

han var ikke nogen perfektibel Natur, han levede saa at sige paa 

det en Gang erhvervede Kundskabsfond som paa en Kapital, der 

ikke fornyes, og efterhaanden som Udviklingen skred frem, og den 

landøkonomiske Videnskab specialiserede sig, blev J.s Undervisning 

forældet, og der hengik længere Tid, end ønskeligt var, inden hans 

omfattende Fag deltes i enkelte Grene, og Undervisningen gik over 
til unge Kræfter.

1855 valgtes J. til at være en a f  l..andhusholdningssel$kabets 

3 Præsidenter, og 9 Gange gjenvalgtes han, til han i Efteraaret 

1883 frabad sig Valg. I en Aairække havde han til Kolleger i 

Præsidiet Etatsraad E. Tesdorpf (fra 1860) og Grev Holstein-Hol- 

steinborg (Vin, 49), og under disse 3 Mænds Avspicier undergik 

det gamle Selskab en Foryngelsesproces, der atter bragte det i 

levende Rapport til Landbruget. O g skyldtes det end Holsteins 

og først og fremmest Tesdorpfr Initiativ, at Selskabet tog nye Op

gaver op, havde j .  med sin ædruelige Natur og sin medfødte bon

sens Æren for, at de bleve gjennemførte paa cn solid Maade. 

Han har dog ogsaa fremfor nogen anden knyttet sit Navn til 

enkelte Foranstaltninger i Selskabets Historie: ham var det, der 

(1857) bragte den Foredragsvirksomhed i Gang i Selskabet, der fort

sættes den Dag i Dag, og ved hvilken Videnskabens Lys ofte og 

paa udmærket Maade er kastet ind over Landbruget, og det var 

hans Initiativ og Udholdenhed det skyldtes, at Selskabet uddannede 

og ansatte en Mælkerikonsulent, —  at altsaa Professor Segelckc 

optog sin for Danmarks Mælkeridrift epokegjørende Virksomhed. 

Var J.s GJeming i Landhusholdningsselskabets Tjeneste i lange 

Tider saaledes særdeles fortjenstfuld, gik det dog til sidst her som 

ved Højskolen, at han blev for længe paa sin Plads, og hans 

stærkt konservative Naturel lagde i de senere Aar en lovlig stærk 

Hemsko paa Selskabets Initiativ.
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Fra 1853— 66 var J. Redaktør a f  «Tidsskrift for Landøkonomi* 

i Forening med J. C. Hald (VI, 491). Han skrev vel en De! Af

handlinger til Tidsskriftet, i 12 Aar saaledes de a f  ham paabegyndte 

Agerdyrkningsberetninger, men hans Lyst til at bruge Pennen var 

for øvrigt ikke stor, og næppe nogen a f  hans Afhandlinger ejer 

større videnskabelig Værdi. Og dog hævede hans Redaktørvirk

somhed i høj Grad ’l'idsskriftets Niveau, han udvidede det betyde

lig, og han bevægede en Kreds, navnlig a f yngre Videnskabsmænd, 

■ til at skrive deri, saa Tidsskriftet ved hans Bestræbelser blev det 

Kildeskrift, det stadig er vedblevet at være.

J.s Stilling, først ved Læreanstalten, senere i I^ndhusholdnings- 

selskabet og ved Landbohojskolen, førte naturlig med sig, at der 

ogsaa paa andre Omraader inden for Landbruget blev lagt Beslag 

paa ham. Han var Dommer ved Landmandsmoder og Udstillinger, 

Regeringens tilsjmshavende ved flere a f de offentlig understøttede 

Landbrugsskoler og dens delegerede ved Udstillingerne i London 

1851 og 1862, i Paris 1856 og 1878. I de yngre Aar var han jævnlig 

ude paa Foredragsrejser, og 1853 begyndte han med offentlig Under

støttelse sine regelmæssige, velbekjendte Ferierejser, der bragte ham 

i Forbindelse med saa mange Landmænd. Og endelig kan det 

nævnes, at han 1868— 79 var Formand for Kjøbenhavns Amts Landbo

forening. Ved denne Virksomhed erhvervede han sig mange Venner, 

og den Kritik, der ofte \ tidligere Dage havde mødt ham, navnlig 

fra Praktikernes Side, forstummede efterhaanden og afløstes a f  Hen

givenhed og Veneration, affødt a f hans brave Personlighed og For- 

staaelsen af, at han i væsentlig Grad havde bidraget tU 1 vide 

Kredse a f  Landbefolkningen at sprede den Oplysning, paa hvilken 

Nutidslandbrugets Udvikling er baseret.

J. fik Professoititelen 1852. Han udnævntes til Kommandør 

a f Danebrog a f  2. Grad 1880 og a f  i. Grad 1886. Han døde ugift 

7. Dec. 1888.
Tidsskrift f. Landek. 5. R. VIL Ugeskrift f. Landmænd 1888, IL  Vort 

Landbrug 1888. Landmandsblade 188S. Illustr. Tid. XXX, Nr. 11. Hjemmet 

1879, Nr. 2. lyandbmgs-Ordbc^en H l. Erslew, Forf. Lex. fferU l.

Jørgen sen , C a rl T h o rv a ld , f. 1819, Officer. J. er født 21. Jan.

1819 i Frederikshavn, hvor hans Fader, Kancellisekretær Hans Ja

cob J. (f. 1784 f  1819), var By- og Herredsfoged; hans Moder var 

Grethe Marie f. Landt (f. 1794 f  1846). Han indtraadte i Land- 

kadetkorpset i 1832 og blev i 1837 Sekondlicutenant å. la suite ved
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Kronens Regiment. I 1838 afgik han fra (..andkadetkorpset og 

traadte i Nummer ved Regimentet, men blev stra.x efter Elev paa 

den kongl. militære Højskole. Ved Afgangen fra denne i 1842 ud

nævntes han til Premierlieutenant i Ingeniørkorpset og ansattes ved 

Ingeniørtroppeme i Kjøbenhavn, hvor han forblev til 1847, i det 

han dog samtidig, fra 1S44— 47, forrettede Adjudanttjeneste ved 

Ingeniørkorpset. Fra 1847— 53 var han beskæftiget ved den Korpset 

underlagte Vejtjeneste i Kongeriget med de Afbrydelser, som Krigs- 

aarene foranledigede. Han var i disse ansat ved Feltingeniørdeu- 

chementet og deltog i Slaget ved Slesvig 23. April og Fægtningen 

i Sundeved 28. Maj 1848, i Udfaldet fra Fredericia 6. Juli 1849 samt 

i Fægtningen ved Helligbæk 24. Juli og Slaget ved Isted 25. Juli 

1850. Under Krigen avancerede han i 1848 til Kapitajn a f 2. og i 

1850 til Kapitajn af i. Klasse. Fra 1853— 56 stod han atter ved 

Ingeniørtropperne og fungerede stimtidig som Lærer i Vejbygning 

ved den kongl. militære Højskole samt var Medlem a f Kjøbenhavns 

Vej- og Brolægningskommission. 1856— 63 virkede han paa ny ved 

Vejtjenesten og var i nogle Aar Amtsvejinspektor i Svendborg Anu 

samt i 1861 Borgerrepræsentant i Odense; 1860 tillagdes der ham 

Majors Karakter. I Krigen 1864 var han ansat ved Ingeniørkom« 

mandoen ved den aktive Armé og deltog i Fægtningerne ved My- 

sunde 2. Febr. og ved Vejle 8. Marts. Efter Krigen overgik han 

paa ny ti! Vejtjenesten, men i 1865 ansattes han som Kommandør 

for Ingeniørtropperne og ved den nye Hærlovs Ikrafttræden 1 1867 

forfremmedes han til Oberst og blev Chef for den nyoprettede

I .  Ingeniorbataillon. I denne Stilling forestod han det Kommando 

a f  Ingeniørtropper, som efter Stormfloden i 1S72 sendtes til Laaland 

og Falster for foreløbig at udbedre den skete Skade. Han blev 

Chef for Ingeniørregimentet ved dettes Oprettelse efter Hærlovs

ændringen a f  1880 og erholdt 23. Jan. 1884 paa Grund a f .Alder 

Afsked a f Krigstjenesten med Generalmajors Karakter.

J. har store Fortjenester a f  Ingeniørtroppevæsenets Udvikling, 

saa vel hvad Personellet som Materiellet angaar. Det var saaledes 

efter hans Initiativ, at der efterhaanden tilvejebragtes Reglementer 

for de forskjellige Tjenestegrene, hvorved Uddannelsen traadte ind 

i et Spor, ligesom det var under hans Virksomhed som 'Proppe- 

chef, at det betydelige Materiel skabtes, som Feltingeniørtjenesten 

kræver. Sine Erfaringer paa Vejvæsenets Omraade nedlagde han 

i 1865 i et Værk, betitlet «Praktisk Vejledning i Vejes Bygning og 

Vedligeholdelsen. Han udnævntes 1873 til Kommandør a f Danebrog
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a f 2. Grad og 1882 til Kommandør a f i. Grad. —  J. ægtede i. Jan. 

1847 Magdalene Barbara Bruun (f. i. Marts 1827), Datter a f  Fabrik

ejer Johannes Iver B. (lU, 170). V. E . Tycksen.

— ‘ C. T . Jørgensen, der allerede, før han traadte ud a f Militær

etaten, havde grundlagt cn betydelig Samling a f  danske Mønter fra 

1448 indtil Nutiden samt a f danske Jetons og Tegn, stiftede 1885 

«Møntsamlerforeningen i Kjøbenhavn» og har herved bidraget meget 

til det numismatiske Studiums Fremme. 1 1888 udgav han en Be

skrivelse a f  danske Mønter fra 1448 indtil Nutiden, i hvilken han 

supplerer og fortsætter det ældre Møntværk, og den nævnte a f  ham 

stiftede Forening, der 1889 forandrede sit Navn til «den numis

matiske Forening«, har paaskjønnet J.s Virksomhed ved i 1889 at 

lade præge en Medaille til hans Æ re. E  Brock.

Jørgen sen , C ecilie, f  1890, s. Jørgensen, Christian (ndfr. S. 30).

Jørgen sen , C h ristian , 1812— 69, Skuespiller, fødtes 18. Febr. 

1812 i Kjøbenhavn, hvor Faderen var Restavratør, og antoges i en 

ung Alder som Elev ved det kongl. Theater; her kunde han imidlertid 

ikke erholde Lejlighed til at prøve sine Kræfter, hvorfor han 1831 

drog til Christiania, hvor han 5. Okt. debuterede paa det Strøm- 

bergske Theater, og efter dettes Brand 1835 overgik han 1837 til 

det nye Theater. Allerede da stod han højt som Skuespiller og 

besad derhos en lykkelig Perfektibilitet, der tillod ham bestandig 

at gaa fremad i sin Kunst. Han lagde allerede strax saa megen 

Dygtighed for Dagen baade i Elsker* og KarakterroUer, at han 

snart blev en a f Theatrets hyppigst anvendte Kunstnere og sikreste 

Støtter. I de Oehlenschl^gerske Tragedier var han selvskreven til 

Hovedrollerne, ligesom han udmærkede sig i en Mængde Roller i 

de moderne franske Lystspil, de gamle engelske Skuespil, de Shak- 
spearske Dramer, de Holbergske Komedier, de Hcibergske Vaude

viller, ja  endog i Operaen, hvor hans gode Basstemme gjorde sig 

vel gjældende ved Siden a f hans fortræffelige Spil. Med et Stipen

dium a f Theaterkassen, en den Gang enestaaende Udmærkelse, 

besøgte han 1839 for sin Uddannelse Berlin, Hamborg og Kjøben

havn, fra hvis Scene han sikkert oftere hentede Inspirationer, og 

a f hvis Skuespillere han nærmest maa sammenlignes med Professor 

Nielsen; en Avtoritet som Henrik Ibsen har endog sat J. over 

denne højt ansete Skuespiller. Han var a f Middelstørrelse, havde 

en god Figur, et udtryksfuldt Ansigt og Minespil, et klangfuldt
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Organ, ligesom hans Sprog og Deklamation vare monstergyldige, 

hans Sikkerhed og Anstand aldrig svigtende. Ogsaa som Instruktor 

har J. haft megen Indflydelse paa sine samtidige ved Theatret. 

Han havde det Held at virke sammen med et Kuld a f Skuespillere, 

der foruden sin egen, til Dels meget betydelige. Begavelse til Chri

stiania overførte og bevarede Traditionen fra det danske Theaters 

allerbedste Tid, og som præsterede et Samspil baade i det klassiske 

og moderne Drama, som Christiania Theater aldrig senere har 

kunnet opvise. i86i opnaaede han St. Olafs Ordenen; dette var 

første Gang, at en Skuespiller i Norge hædredes paa denne Maadc. 

J. forlod Theatret i Foraaret 1863, hvorefter han bosatte sig i 

Kjøbenhavn og afgik her ved Døden 29. Maj 1869. —  Han blev 

1838 i Christiania gifr med Ceciiif Gade (f. i Kjøbenhavn 19. April 

1814, f  sammesteds 7. Nov. 1890), en Søster a f  Balletdirigenten 

L. H. G. (V, 527) og en meget dygtig Skuespillerinde, der først 

gjorde sig bemærket i Syngespillet og senere i Skuespillet som en 

fortræffelig Fremstillerinde a f  Karakterroller baade i den højere og 

lavere Genre.
(Norsk) niustr. Nyhedsblad 1852, Nr. 63. Aftenposten 1894, Nr. 402.

H . J . H uit/em K aas.

Jørgensen , C h ristian  P e te r  Julius, f. 1851, klassisk Filolog 

og Arkæolog, Søn a f Kammerfourér Christian Hermann J. og Juliane 

Kirstine Augusta f. Hansen. J. er født i Frederiksborg 8. Avg. 

1851, blev 1869 Student fra Metropolitanskolen, 1876 filologisk 

Kandidat, 1883 Lærer (1886 Adjunkt) ved Metropolitanskolen, 1888 

tillige Assistent ved Møntsamlingen. ^  Paa en Rejse i Italien og 

Grækenland (1886— 87) studerede J. bl. a. Æmnet for sin Doktor

disputats: cKvindefigurer i den archaiske græske Kunsta (udk. 1888). 

Medens hans videnskabelige Produktion i øvrigt er a f ringe Om

fang, har han udført et betydeligt og firugtbart Arbejde for at 

fremme filologisk litterært Liv her hjemme (1892 Generalsekretær 

ved det 4. nordiske Filologmøde; fra 1875 Formand for Filologisk

historisk Samfund). Chr. Blinkenberg.

Jørgen sen , H ald or Ferdinand, f. 1831, Præst, Søn a f  Provst

Otto Fred. Chr. J. (f. 4. Avg. 1809 f  2. Maj 1858) og Charlotte Chri

stine Emilie f. Tøxen (f. 1810 f  1856).. J. er født 4. Dec. 1831 i 

Kjøbenhavn, blev Student fra Metropolitanskolen 1851 og tog theo- 

logisk Embedsexamen 1855. S. A . gik han som Missionær til Grøn

land, hvor han ansattes ved Godthaab Station. Efter sin Hjem-
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komst 1869 blev han ansat som Lektor i Grønlandsk og 1877 ud

nævnt tU Ministeriets Konsulent i grønlandske Sager. 1872 blev 

han Sognepræst i Førslev i Øster Flakkebjærg Herred og i88i i 

Havdrup og Solrød i Tune Herred. Han ægtede 1855 Ida Emilie 

Augusta Preisler (f. 1837). —  Han har besørget Udgivelsen a f Klein- 

schmidts grønlandske Ordbog (1880) og af den reviderede og ud

videde grønlandske Salmebog, udgivet et nyt grønlandsk Kirkeritual 

og en Alterbog samt en Oversættelse a f  Balslevs Katekismus og er 

Medarbejder a f  den grønlandske Bibeloversættelse. Som Regeringens 

Konsulent har han desuden haft Sæde i ftere Kommisrioner.
Elvius, Danmarks Præstehi&t, 1869— 84 S. 184. X . K och.

Jø rgen sen , H enriette Nicoline T h o m asin e, 1791— 1847, 

Skuespillerinde. Jomfru J., Datter a f Bogholder ved den alminde

lige Enkekasse Gert Diderik j .  og Henriette f. Rose og født i 

Kjøbenhavn 19. Juni 1791, spillede allerede som ung Pige jævnlig 

Komedie i «Borups Selskab« og hk derved Øjnene op for, med 

hvilke store dramatiske Evner hun sad inde. Det vakte alligevel 

Opsigt, da hun besluttede sig til at debutere paa det kongl. Theater, 

thi i hin T id  var det en stor Sjældenhed, at Damer a f  det højere 

Bourgeoisi helligede sig Scenen. Hun kom dog ikke til at angre 

dette Skridt, thi hun blev snart en af Scenens ypperste, og sjælden 

eller maaske aldrig har det kongl. Theater haft et mere aandsmodent 

og mere alsidigt Talent at opvise. Hun var af Middelhøjde med 

en rank, meget smuk Figur, som hun førte med ualmindelig An

stand. Ansigtet var ikke regelmæssig smukt, men oplivedes a f et 

Par i en sjælden Grad intelligente Øjne, og den noget haarde 

Talestemme forstod hun at bruge med stor Virtuositet saa vel i det 

alvorlige som i det komiske Fag. Mærkelig nok optraadte hun 

første Gang paa det kongl. Theater, hvor hun allerede i Okt. 1815, 
inden sin Optræden, fik fast Ansættelse, som Deklamatrice, i det 

hun 23. Marts i8i6 medvirkede ved Mad. Frydendahls Aftenunder- 

holdning. Grunden hertil var, at Jfr. J. allerede fra «Borups Sel

skab«, hvor hun var vant til at fremsige Prologer og Epiloger, var 

kjendt for sin sjældne Evne til at fremsige Vers, en Kunst, hvori 

hun ogsaa bestandig stod som en a f dc første. Hendes rigtige 

Debut fandt Sted 7. Maj s. A . som Clemendne 1 «Besøget» og 

faldt meget heldig ud, da hun i sit fine, gjeimemdannede Væsen 

og i sin elegante Holdning havde ypperlige Betingelser for at frem

stille Verdensdamen; men allerede hendes 2 paafølgende Roller —
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Magdelone i «Julestuen» og Goneril i «Kong I^ar» —  skulde vise, 

hvor omfattende hendes 'l'alent var. Der fandtes .saa at sige ikke 

det Fag, hvori hun ikke var i Stand til at gjore Fyldest; hun, der 

den ene Aften spillede Dronning Elisabeth i «Maria Stuart» med 

sand kongelig Højhed, kunde Aftenen derpaa opvise et Lune saa 

bredt, saa fyldigt og saftfuldt, at hun endnu i mange komiske 

Roller —  Madam Rust i «Sparekassen» exempelvis —  staar som 

uovertruffen paa den danske Skueplads. A f  hendes stærkt vexlende 

Repertoire kan nævnes: 1816 Fru Møenstrup i «Dyveke», 1817 l^ dy 

Milford i «Kabale og Kjærlighed», 1818 Birgitte i «Røverborgen», 

1820 Dronning Bera i «Hagbarth og Signe», 1821 Nille i «£rasmus 

Montanu$», Philocyne i «Melampe», 1822 Lady Sneerwcll i »Bag

talelsens Skole», 1825 Utdy Macbeth, 1826 Frk.Trumfmeier i »Aprils- 

narrene«, Thusnelda i »Stærkodder«, 182S Grethe i »Kjærlighed uden 

Strømper«, 1829 Dronningen i »Hamict«, 1832 Magdelone i »Det lykke

lige Skibbrud«, 1833 Deborah i »Tordenskjold«, Ragnhild i »Dron

ning Margareta«, 1834 Baronesse Pelikan i »Kjærlighed ved Hoffet«, 

1837 Fru Guldborg i »Svend Dyrings Hus«, 1839 Morgiane i »Aladdin«, 

1843 Fru Bittermandel i »Aprilsnarrene«. Allerede i Begyndelsen 

a f Fyrrerne begyndte hun at tale om at trække sig tilbage fra 

Scenen, thi hvad hun mindst a f  alt vilde, var at overleve sig selv. 

Maaske anede hun allerede den Gang, at hun bar paa den Sygdom, 

der 17. Nov. 1847 skulde lægge hende i Graven. Hun optraadte 

sidste Gang 26. Juni 1845 som Ø se Skolemesters i »Barselstuen*. 

1 hende mistede den danske Skueplads ikke blot en Kunstnerinde 

a f  allerførste Rang, men en Kvinde, der ved sin sjældne Intelligens, 

sit ædle Hjærte og sin uplettede Karakter var højagtet og elsket 

a f  alle. Edgar ColUn.

Jørgen sen , Jako b  K ristia n  K on rad , f. 1849, Bogtrykker og 

Redaktør. Konr. J., født 26. Marts 1849 i Rostrup ved Mariager, 

Søn a f  Skolelærer Peter Michael J. (f. 1813 f  1878) og Karen K ir

stine f. Jensen (f. 1815 f  1884), besøgte 1866— 67 K. Koids Høj

skole i Dalby og var derefter et Aars Tid Friskolelærer i Maale 

ved Kjærteminde. 1868— 69 gik han paa Askov Højskole, blev 

derefter I^ re r  ved denne og styrede desuden en Friskole samme

steds indtil 1874. J. var nu i 2 Aar Redaktør a f  »Kolding Folke

blad* og grundlagde i April 1876 Ugeskriftet »Højskolebladet*, som 

han siden har udgivet og til Dels redigeret, og som har vundet 

CD stor Udbredelse. 1878 indrettede han et selvstændigt Bogtrykkeri
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i Kolding og forbandt dermed cn Forlagsboghandel, begge Forret

ninger af et betydeligt Omfang. Han var end videre 1878 Medstifter 

af og indtil 1885 Forretningsforer for «I)ansk Højskoleforening-’ , 

blev 1882 Formand for det nystiftede Højskolehjem i Kolding og 

har haft væsentlig Del i dets senere Udvikling: var 1879— 86 til

synshavende Direktør i Kolding Folkebank, 1885— 89 Formand for 

Vejle Amts Skytteforening og er siden 1888 Medlem a f Styrelsen for 

V. Briickers Frimenighed. Endelig var han 1886— 94 landstings

mand og horte som saadan til det forhandlende Venstre. —  J. 

ægtede 1887 Maren Nielsen Nørby (f. 1854), Datter a f  Kalkværks- 

ejer Jens K . N. ved Kolding. Em il Elbtrlin,g.

Jørgen sen , J en s, 1806— 76, Gaardejer og Politiker, fodtes 

28. Febr. 1806 i Uldum ved Vejle og var Søn a f  Gaardejer Jørgen 

Jensen (f. 1779 f  *867) og Karen Mortensdatter (f. 1781 f  1866). 

Han kjøbte 1832 en Farbroders Gaard i HolUtm, men solgte den 

1846; ejede ct Par Aar en anden Gaard i Bøgballe, men blev 1847 

Medejer (med Faderen) og 1851 Eneejer a f den store BJerregaard 

i Aale Sogn ved Horsens. Allerede fra Barndommen var han reli

giøs vakt, thi hans Moder hørte til de saakaldte «stærke Jyden>, 

og han holdt tidlig gudelige Forsamlinger i sit Hjem. 1833 kom 

han i Forbindelse med Peder Larsen (Skræppenborg) og tog megen 

Del i hans Møder, hvilket flere Gange paadrog ham Tiltale og 

Boder. Senere (1849) sluttede J. sig til Grundtvig og var ogsaa en 

værdig Repræsentant for den grundtvigske Retning: en varm Fædre

landsven og Talsmand for borgerlig og kirkelig Frihed, derhos 

sindig og varsom i sin Færd og aldrig nogen blind Partigænger. 

Han var 1842— 46 Medlem a f Sogneforstanderskabet, 1845— 51 af 

Vejle og 1859— 65 a f Skanderborg Amtsraad; var 1852 Medstifter 

af Dr. G. Winthers nørrejyske Brandforsikring og dens Viceformand 

fra 1857 til sin Død^ ligeledes 1862 Medstifter a f den jyske Folke- 

forening og senere Medlem a f dens Bestyrelse. Ogsaa havde han 

i mange Aar Sæde i vore lovgivende Forsamlinger. 1848 valgtes 

han til den grundlovgivende Rigsforsamling og blev næste Aar 

Medlem af I>andbokommissionen. 1852 valgtes han til Landstinget 

og var den eneste Bonde, der fik Plads i det store Udvalg om 

Arvefølgesagen; han stemte imod det kongl. Budskab. Han blev 

derefter Folketingsmand for Koldingkredsen indtil 1858; talte 1855 

for Sognebaandets Løsning (ligesom 10 Aar senere for Valgmenig

heder) og stemte imod Fællesforfatningen. Han blev 1857 af Folke-

Dansk biogr. Lex. IX . Jaa. 189$. 3
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tinget valgt til Rigsraadet, hvor han 1862 tog Ordet for Valgrettens 

Udvidelse og 1863 stemte for Novemberforfatningen. 1864— 66

søgte han dels i Rigsraadets Folketing, dels i Rigsdagens Lands

ting at faa Junigrundloven gjenoprettet, og endelig var han 1S69— 73 

paa ny Folketingsmand (for Vejle Amts 5. Kreds). Han horte vel 

til det forenede Venstre, men vilde ikke stemme for at nægte 

Finanslovens Behandling i Okt. 1873. Dode 16. Febr. 1876. —  J. 

ægtede 1830 Maren (f. 1S04 f  iS49)» Datter a f Gaardmand Søren 
Jensen i Uldum, og 1850 Kirsten (f. 1818 f  1890), Datter a f Gaard

mand Christen Henriksen i Dons. 1881 rejstes en Mindesten over 

ham i Uldum.
Barfod, Dansk Rigsdagskal. S. 214* Dansk Folketid. 1877, Nr. 1 ff.

Em il Elberltng.

Jørgensen , Jen s Johann es, f. 1866, Forfatter. Johs. J. er 

fodt i Svendbo^ 6. Nov. 1866, Søn a f Skibsfører Jørgen Chr. J. 

og Marie Elisabeth f. Johansen. Efter at have gaaet i Svendborg 

Realskole kom han 1882 i Latinskole i Kjøbenhavn, blev Student 

18S4, Cand. phil. 1885, studerede lidt Filologi, siden Zoologi, men 

lod omsider Examensstudieme falde for at søge sit Udkomme 

ved litterær og journalistisk Virksomhed (ved »Kjøbenhavns Bors- 

tidende» 1889— 92). Han debuterede i «Nutiden» 1886, udgav 1S87 

«Vers», en Samling Digte fra 1885— 87, derefter 3 Fortællinger: 

1888 «Foraarssagn», 1890 «En fremmed>, 1892 «Sommer». S. A. 

udkom »Stemningers, Vers og Prosa fra 1887— 92. Derpaa fulgte 

2 Fortællinger: »Livets Træ* (1893) og »Hjemve* (1894) samt cn 

Digtsamling: »Bekjendelse* (1894). Desuden har han i 1891— 92 

offentliggjort kritiske Forsøg over franske og engelske Digtere og 

oversat en Række Bøger a f  Bourget, Goncourt, Rosny, Loti og 

Poe. —  J.s Fortællinger handle oftest om ét Æmne: en ung Mand 

kommer til Hovedstaden, higende efter Livets Nydelser, men fattig 

og forsagt. Han drages ind i lave Rlskovsæventyr, hvor hans sarte 

Skjønhedssans saares, men hans Attraa holder ham fangen. De 

Frugter, han kan naa, smage bitre, fordi han forud i Fantasien 

har holdt Gilde paa dem. Hans Længsel søger da tilbage til 

Hjemmets Strand og Skove eller til Religionens Fred og Renhed. 

J. naar højest som Lyriker. Hans Sprog er særdeles udsøgt, 

næsten til Overmaal; hans Digte have stor Stemningsfylde, navnlig 

Naturbillederne ere kyndig og kjærlig skrevne, ridsede i Staal og 

opløste i Musik. Som Redaktør af Tidsskriftet »Taamet* (1893— 95)
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har J. været Talsmand for en saakaldt s)Tnbolistisk Litteraturskole 

efter nyere fransk Monster. —  J. blev i Febr. 1890 gift med Amalie 

Ewald (f. 5. April 1869), Datter af Urmager Axel Gustav K. og Karin 

f. Grib. N iels MøUer.

Jørgen sen , Jørgen, 1818— 92, Skolemand og Journalist, blev 

fodt 20. Nov. 1818 i Haderslev, hvor Faderen var Avlsbruger og 

Vognmand. Som Barn blev han undervist paa 'I'ysk og lærte først 

Dansk i en senere Alder. 1838 dimitteredes han fra Skaarup Semi

narium, blev Aaret efter Lærer ved Borgerskolen i Kolding, 1843 

ved Opfostringshuset og senere ved Kommuneskolerne i Kjøben- 

havn samt Huslærer hos Gehejmeraad TilUsch. 1850 udnævntes 

han til Overlærer («Skrivemester») ved Borgerskolen i Aabenraa og 

fik Skolesproget her forandret fra Tysk til Dansk. J. skrev i de 

dansksindede Blade i Slesvig og fik derved Lyst til stadig jour

nalistisk Virksomhed. Han forlod derfor Aabenraa t86i og redi

gerede «Ringkjøbing Avis» til 1880 og derpaa »Nyborg Dagblad» 

1881— 85. I et Par Aar drev han nu Landejendoromen Søviggaard 

ved Varde og flyttede endelig til Kjøbenhavn, hvor han døde 

34. Febr. 1892. Som Lærer i Hovedstaden var han 1848 Redaktør 

a f »l'idende for alm. dansk Skolelærerforening®, skrev desuden nogle 

Skolebøger og en Pædagogikkens Historie, nærmest med Hensyn til 

Folkeskolens Udvikling (1848). En Omarbejdelse a f  denne Bog gik 

tabt ved Vallø Slots Brand 1893. I Aabenraa var han en a f  Le

derne for den danske Befolkning i Sønderjylland og meget afholdt 

a f denne. Under Grundlovskampen stillede han sig til Folketings

valg i Ringkjøbing, men faldt for Sylvester Jørgensen. I sine sidste 

Leveaar oppebar han en aarlig Understøttelse a f Statskassen. Gift 

16. Maj 1846 med Ursula Maria Olsen, Datter a f  Avlsbruger H. O. 

i Kolding.
Erslew, Forf. Lex. Joakim  Larsen.

Jørgen sen , Jørgen  C h ristian , 1815— 76, Bogtrykker og Jour

nalist, født 4. Febr. 1815 i Korsør, Søn a f en omvandrende Mu

sikant, blev siden 1822 underholdt af Odense Fattigvæsen i Maribo 

og var efter sin Konfirmation først Lærling i et Bageri, men 1831 

— 35 i Byens Bogtrykkeri. (Hans Ungdomsliv er skildret i Schan- 

dorphs Fortælling «En fattig Drengs Æventyrw.) 1836— 39 var J. 

Sætter i Kjøbenhavn og derefter i Odense, hvor han 1842— 45 

tillige var Overopsynsmand ved Daareanstalten. Han stod i far

s’
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troligt Forhold til Carl Bagger og redigerede 1844 en kort Tid 

«Fyns Avis» for Ove Thomsen. 1845 overtog han Bestyrelsen af 

Bogtry'kkeriet i Nykjøbing paa Falster for sin Svigerinde Enkefru 

l^ ub (blev senere Medejer) og var indtil sin Død Redaktør af 

(cLaaland-Falsters Stiftstidende«, som blev et a f de bedste og mest 

selvstændige Provinsblade (især under den politiske Kamp 1854). 

Han kjøbte 1848 tillige Bogtrykkeriet i Maribo og var indtil 1863 

Udgiver (men ikke Redaktor) a f «Laalandsposten». Med utrættelig 

Iver havde J. efterhaanden lært sig flere fremmede Sprog og til

egnet sig et nøje Kjendskab til den danske Litteratur. I de senere 

Aar knyttede han til Bladet flere kjøbenhavnske Medarbejdere af 

den yngre litterære Retning. J. var 1856 Formand for Østifternes 

Kjøbstadforening og 1857— 59 Borgerrepræsentant. 1852 valgtes han 

i Maribo Amts 2. Kreds til Folketingsmand (stemte imod Toldloven) 

og i Maj 1853 i 4. Kreds, dog kun for faa Maaneder. 1859— 66 

havde han Sæde i Landstinget og stod her midt imellem det 

nationaMiberale Parti og Bondevennerne (stemte 1866 imod den nye 

Grundlov). Døde 17. Juni 1876. —  J. ægtede 1845 Jacoba Thom

sen (f. 1809 t  1866), Datter af den senere Nationalbankdirektør og 

Etatsraad Jacob T . (f. 1771 f  1856) og Dorothea Rebecca Cæcilia 

f. Heber (f. 1787 f  1814).
Erslew, Forf. Lex. Barfod, Dansk Rigsdagskal. Lollandsposten 18. Juni 

1876. IxiUand-Falsters Stiftstid. 27. Juni 1S76. Em il Elberling.

Jørgen sen , Jørgen  G eorg, f. 1838, Døvstummelærer. J. er 

født i Kjøbenhavn 26. Juli 1838 og Søn a f  Skomagermester Hans 

Vilhelm J. og Ane Marie f. Hancke. 1857 dimitteredes han fra 

Jonstrup Seminarium og blev s. A . Lærer ved det kongl. Døvstumme- 

institut i Kjøbenhavn. 1862 tog han Artium og Philosophieum. Han 

ægtede 15. Juni 1866 Petra Emilie Birgitte Capito, Datter a f  Naale- 

magermester Johan Peter C. —  J. har taget levende Del i For

handlingerne om den heldigste Ordning a f  vore Døvstummeforhold 

og den bedste Methode for de døvstuinmes Undervisning. I det 

kjøbenhavnske Institut, der oprindelig underviste efter Tegnemetho- 

den, indførtes 1849 tillige Taleundervisning paa Forslag a f Foi^an- 

deren, Professor Heiberg (VII, 265), der havde fulgt det Forsøg, 

som i$46~'49 blev gjort med Talemethoden a f Cand. theol. V . Dahle- 

rup, som først bragte denne Methode her til ira Tyskland. Under 

den følgende Forstander, Malling Hansen (VI, 634), udvidedes disse 

Taleøvelser endnu mere, og efter 1867 henvistes alle uegentlige og
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alle svagt begavede døvstumme dl J. Kellers Anstalt for at under

vises efter Talemethoden. Men baade Anvendelsen a f  denne Me- 

thode ved de egentlige døvstummes Undervisning og Sondringen a f 

de forskjellige Arter a f  døvstumme bleve yderligere fremhjulpne a f 

J. 1869 havde han i en Afhandling i Almindelighed anbefalet en 

forbedret Rlementarundervisning for at undgaa de mange Sinker 

blandt de døvstumme Elever, men han blev først fuldt ud vunden 

for den rene Talemethode, efter at han paa en Studierejse 1874 

havde besøgt Døvstummeinstituttet i Riehen ved Basel, der udmær

kede sig ved en omhyggelig Udskillelse a f  de daarlig begavede 

døvstumme og ved fuldstændig Udelukkelse a f  ethvert Tegn ved 

Undervisningen. 1 2 paa Tysk udgivne Skrifter («Zwei deutsche 

'J'aubstummenanstaltenv, 1875, «Aufruf an die Lehrer u. Freunde 

der Taubstummen», 1876) tog han indtrængende til Orde for at 

følge dette Exempel her hjemme. Paa begge Punkter tog nu den 

tidligere beg3mdte Udvikling stærkere Fart, samtidig med at J.s 

Udtalelser fremkaldte baade i Tyskland og hos os et livligt Ord

skifte om Talemethodens Værd. Da der paa Forslag a f  Malling 

Hansen ved Lov a f  22. Marts i$$o oprettedes et Døvstummeinstitut 

i Fredericia efter Talemethoden, hvilket toges i Brug 1881, og 

hvortil nu alle danske dovstumme Børn indkaldes for senere at 

fordeles mellem de forskjellige Anstalter, blev J. dets Forstander 

og søgte energisk at gjennemføre den rene Talemethode, samtidig 

med at han arbejdede paa Anstaltens Udvidelse, saa at den nu er 

Landets største Døvstummeskole. Sondringen af de «uegentlige», 

«egentlige» og «svagt begavede* døvstumme blev ogsaa fremmet 

ved Loven a f  1880 og sker endnu fuldstændigere, efter at der i 

Henhold til Lov af i i .  April 1890 er opfort et Institut i Nyborg 

for uegentlige døvstumme paa Forslag af en i 1888 nedsat Kom

mission, i hvilken J. havde Sæde. Ved at føre den under Heiberg, 
Malling Hansen og Keller begyndte Udvikling et godt Stykke fremad 

har J. bidraget til, at Danmark for Tiden indtager cn fremskudt 

Plads i Henseende til Døvstummeundervisningen. Joakim Larsen,

Jørgen sen , L a rs , 1792— 1849, Landmand, er en Søn af Gaard- 

ejer Jørgen Andreasen og Karen Olsdatter og fødtes 28. Jan. 1792 

i Udlejre i Frederiksborg Amt. Han dimitteredes fra Jonstrup Se

minarium 1814, beg>ndte at undervise, men opgav det for at kaste 

sig over Landvæsenet. Fra i 8j8 bestyrede han Faderens Gaard, 

som han overtog 1825. J. var en for sin Tid sjælden oplyst og
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energisk Bonde, som derfor ogsaa havde mange Tillidshverv at 

røgte: han var Sognefoged og Lægdsmand, Medlem a f og i 6 Åar 

Formand for Sogneforstanderskabet for Ølstykke Sogn osv. Ved 

Christian VIII’s Tronbestigelse 1839 var han Medlem a f en Lyk- 

onskningsdeputation fra Frederiksborg Amt, og han havde forfattet 

den Adresse, der overraktes Kongen, og i hvilken der udtaltes 

Ønsket om Indførelsen af almindelig Værnepligt. For sin Egn var 

han en Foregangsmand, og ved hans Initiativ oprettedes 1S34 en 

landøkonomisk Forening, der bestod, til «Frederiksborg Amts Landbo

forening« stiftedes 1843. J. ægtede 7, Sept. 1822 Johanne Margrethe 

Sørensdatter ( f  1864) og døde 12. Sept. 1849.
Selmer, Nekrolog. Saml. II, 442. Rugaard, Fremrag. danske Bønder.

f f .  fftr U l

Jørgensen , L a v rid s , f. 1849, Afholdsmand. Han er født 

29. Okt. 1849 i Nørre Kollemorten ved Vejle, hvor Forældrene vare 

Gaardmandsfolk. Efter at han i en 3 Aars Tid havde opholdt sig 

som Landvæsenselev paa et Par større Gaarde, kom han 1871 paa 

Lyngby Seminarium, hvorfra han z  Aar senere dimitteredes. Kort 

efter overtog han Faarup Højskole, som han ledede, indtil han hk 

et Lærerembede i Horsensegnen. Ved Siden a f  sin Lærergjeming 

drev han en omfattende journalistisk Virksomhed. Vendepunktet i 

J.s Liv indtraf i Efteraaret 1880, da han paa et Møde i Horsens 

hørte den norske Amerikaner, Farmeren Joh. F. Hansen tale for 

den den Gang endnu her hjemme ukjendte Afholdssag. J. blev 

strax vunden for Sagen og satte fra nu af al sin kraftige Naturs 

Energi ind paa at bryde Vej for den her i Landet. Og det skyldes 

fremfor alle ham, at det Forsøg, der fra Methodistemes Side gjordes 

paa at benytte Afholdssagen i religiøst Øjemed, blev afværget, og 

at den rent folkelige Fane blev hejst over Arbejdet for denne Sag. 

For udelukkende at kunne tjene den nedlagde han sit Lærerembede, 

og han har senere under vanskelige økonomiske Forhold dels som 

Foredragsholder og dels som Redaktør og Forfatter udfoldet et 

meget energisk Arbejde i Afholdssagens Tjeneste, Væsentlig i 

dette øjem ed oprettede han 1882 sammen med A. Holck det ud

bredte Ugeblad «Ugens Nyheder«, og han har udgivet en lang 

Række a f Skrifter, hvoraf mange ere udkomne i adskillige Oplag 

og ere bievne oversatte paa flere Sprog. Han er Medlem a f flere 

udenlandske Afholdsselskaber. —  1875 ægtede han Karen Byrgesen 

(f, 8. Dec. 1849). C. ChrisUnstn.
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J ø rg e n sen , P e te r  N ico lai, 1805— 50, Forfatter, er født i 

Kjobenhavn 24. Febr. 1805. I Græbes Officin lærte han Bogtrykker

kunsten og fik 1829 Bevilling til at maatte etablere sig som Bog

trykker i Hovedstaden næste Aar. Han døde i Kjøbenhavn 13. Maj 

1850. —  J. hører til de «litterære Bogtrykkeren, som i;)anmark lige 

fra Christiem Pedersens Dage har haft ikke faa af. Hvad han skrev, 

var harmløse Ubetydeligheder —  mest a f humoristisk Natur •— , og 

i en Tid, hvor Vittighedsblade, Revueviscr og komiske Kalendere 

vare noget næsten ukjendt, vandt hans Monologer («Bonden i det 

russiske Dampbads, «Bonden og Hydro-Oxygcn-Gas-Mikroskopet>, 

«Bonden i T ivoli» o. fi.) et stort og taknemmeligt Publikum.

Sophus Bauditz.

Jørgen sen , S o p h u s M ads, f. 1837, Kemiker. J. er Søn a f 

Skræddermester Jens J. og Caroline f. Grønning og er født i Sla

gelse 4. Juli 1837. 1 1847 blev han optaget i sin Fødebys lærde

Skole, men 1852 overflyttedes han til Sorø Akademi. Hans Lyst 

til Studeringer og boglig Sys.sel blev allerede tidlig vakt ved 

Paavirkningen a f hans Svoger Realskolelærer C. Chr. Carlsen og 

Søster (Institutbestyrerinde i Slagelse) og ved Omgangen i deres 

Hus. Opholdet i Sorø Skole, der var i Besiddelse a f  flere fortrin

lige Lærere, navnlig i Naturfagene, virkede yderligere fremmende 

paa denne Lyst. I 1857 blev J. Student fra Sorø. I sin Studie

tid havde han Regensen, Kommunitetet og senere det Smithske 

Stipendium. Han kastede sig strax over Studiet a f den rent viden

skabelige Side af Kemien og var den første her hjemme, der tog 

Magisterkonferensen i Kemi (1863). 1 1864 vikarierede han som

Assistent paa Universitetslaboratoriet og studerede og manuducerede 

de følgende Aar, indtil han 1867 blev Bestyrer a f den polytekniske

I.ærcanstalts kemiske Laboratorium efter Jul. Thomsen. 1 1869 

fremkom J.s Doktordisputats: «Overjodideme a f  Alkaloiderne*, og 
2 Aar senere blev han Lektor i Kemi ved Universitetet. Samme 

Aar {10. Nov; 1871) ægtede han Lx>uise Wellman, Datter a f  afdøde 

Divisionskvartermester ved Holmen Chr. W. og Marie f. Gleerup. 

1887 blev J. udnævnt til Professor i Kemi ved Universitetet {med 

Anciennitet fra 1871), og 1892 fik han Fribolig paa den nye poly

tekniske Læreanstalt. —  J.s store ArbejdsdygUghed, logiske Sans 

og omfattende Viden inden for hans Fags Omraade have i høj Grad 

været tagne i Brug a f  det offentlige ved mangfoldige Tillidshverv. 

Allerede 1870 blev han a f  Finansministeriet udnævnt til Medlem af
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«Sukkerkommi$sionen», 1871 kom han ind i Direktionen for Rosen

borg Brøndanstalt, 1872 blev han teknisk Konsulent for Toldvæsenet, 

1885 Medlem a f Carlsberg-Fondets Bestyrelse, 1889 Formand i Carls- 

berg-Laboratoriets Bestyrelse og s. A. Medlem a f den langvarige 

Farmakopékommission, der med Møder flere Gange ugentlig først 

afsluttede sin Virksomhed i Slutningen a f  1892. 1893 blev J. For

mand for den a f Teknikere og Kunstnere bestaaende «Gipskommis- 

sion», der var nedsat a f  Ministeriet for Kirke- og Undervisnings- 

væsenet for at tage forskjellige Forhold vedrørende Afstøbningerne 

i de oflentlige Samlinger under Overvejelse.

Som Lærer i Kemi har J. øvet en meget stor Indflydelse paa 

Studiet a f  den Videnskab, han dyrker. Den Grundighed og i 

højeste Grad samvittighedsfulde Omhu i Udførelsen a f Arbejdets 

kemiske Teknik, der have gjort J.s Undersøgelser til sande Monster- 

arbejder inden for den nyere uorganiske Kemis Omraade, har han 

forstaaet at indpode sine Elever, saa at man ikke alene ved Valget 

a f Æmner, hvormed der arbejdes, men ogsaa ved hele Arbejds- 

methoden kan henregne et relativt stort Antal yngre danske Ke

mikere til «den Jørgensenske Skole«. Hans personlige Elskværdig

hed og humane Optræden over for Elever og undergivne har natur

ligvis ogsaa bidraget bet)'delig til Studiernes Fremme. Gjennem 

sine Forelæsninger og fortrinlige Lærebøger («Uorganisk kvantitativ 

Analyse«, 1869, «Oiganisk Kemi«, 1880, «Uorganisk Kemi«, 1888, 

og en Række mindre Lærebøger) har han paavirket en endnu langt 

større Kreds a f  studerende. —  J.s egne videnskabelige Arbejder 

have i de senere Aar saa godt som udelukkende bevæget sig 

inden for den uorganiske Kemis Omraade og tilmed inden for et 

begrænset Gebet, Metalaramoniakforbindelseme. Hans første større 

Arbejde, «Nogle Analogier mellem Platin og Tin» («Vidsk. Selskabs 

Skrifter* 5. R ., VI), staar noget mere isoleret, men kort derpaa paa

begyndte han en Række Undersøgelser over organiske og uorganiske 

Oveijodider —  herunder henhører hans ovennævnte Doktordispu

tats — , og gjennem Opdagelsen og Undersøgelsen a f  en hel Række 

Oveijodider a f  Koboltammoniakforbindelser blev han efter at have 

fuldført Studiet a f  Overjodiderne ledet ind paa Studiet a f  selve 
Metalammoniakforbindelseme. Hans Undersøgelser ere offentlig

gjorte i «Joumal f. prakt. Chemie« lige fra 1870 til 1892, da han 

blev Medudgiver a f  det nystiftede «2̂ itschrift f. anorgan. Chemie». 

Med mathematisk Stringens parret med en fortrinlig Teknik har J. 

forstaaet at gjennemføre sine vidtstrakte Undersøgelser over disse
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komplicerede Forbindelsers Konstitution og derved med Held over

fort Strukturkemiens Grundsætninger, der hidtil væsentlig kun vare 

gjorte gjældende for organiske Forbindelser, paa den uorganiske 

Kemis Oraraade. Hans Arbejder slutte sig i denne Henseende paa 

mange Punkter til de af andre skandinaviske Forskere —  navnlig 

Cleve og Blomstrand —  paa andre lignende Omraader samtidig 

udførte Undersøgelser. J. har end videre bearbejdet 2. Bd.s 2. Af

deling og hele Bd. (Metaller) af det a f K. Kraut udgivne 6. Op

lag af L. Gmelins store «Handbuch der anorganischen Chemie» 

(Heidelberg 1875— 81). Enhver Kemiker er i Gjæld til J. paa Gmnd 

a f den enestaaende Nøjagtighed og Paalidelighed, hvormed dette 

Hovedværk i den kemiske Litteratur er blevet udfort, men Arbejdet 

er des værre aldrig blevet sluttet. —  1874 blev J- Medlem a f det 

danske Videnskabernes Selskab og er desuden Medlem a f flere uden

landske lærde Selskaber.
Universitelsprogr. ved Refonnationsfe.sien 1870. AT. Rørdam.

Jorgen sen , S tep h an , 1758— 1834, juridisk Embedsmand og 

historisk Forfatter, er fodt 18. Sept. 1758 paa Vemmetofte, hvor 

hans Fader, Jørgen J., siden Ejer a f Knabstrup, da var Forpagter. 

Hans Moder hed .Magdalene f. Lindemann. Han blev Student 1776, 

tog 1779 juridisk Embedsexamen og blev derpaa Medlem a f det 

juridisk-praktiske Selskab. Efter en længere Udenlandsrejse 1782- 83 

kjøbte han Rønnemosegaard ved Bogense, udnævntes 1785 til Vice- 

landsdommer i Fyn og Langeland og giftede sig 15. Juni næste Aar 

med Anne Sybille Borring ( f  13. Nov. 1849), Datter a f Kjøbmand 

B. i Bogense. 1789 blev han Byfoged i Rudkjøbing og Herreds

foged paa Langeland, 1802 Byfoged i Faaborg og Herredsfoged i 

Salling Herred, 1805 Assessor ved Landsoverretten i Viborg og 

Jiistitsraad, 1819 Etatsraad. 1826 tog han sin Afsked og døde i 
Kjøbenhavn 3. Sept. 1834. —  J. var en dygtig Embedsmand og gav 

Stødet til mange Forbedringer i de Kjobstæder og Landjurisdiktioner, 

hvortil han var knyttet. Han havde mangesidige Interesser og stu

derede meget, hvorom Skriftet «Nogle Frugter af mit Otium som 

Olding og forhenværende Embedsmands (1834) bærer Vidnesbyrd 

Blandt hans Skrifter maa særlig nævnes «Efterretninger om Rud 

kjobing» (1796) og * Efterretninger om Faaborg* (1815). Han ud 

gav ogsaa «Beviset for det formentlige Slægtskab mellem Dr. Mar 

tin Luther og Stamfaderen til den Lindemannske Slægt, med ved 

fojet Beskrivelse a f mit eget Ivcvnedsløb» (1827).
ErsUw, Forf. Le.x. Q. Nielsen.
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Jorgen sen , S ø ren , f. 1838, historisk Forfatter. J. er født a f 

Bondestand 16. Juni 1838 i Ørbæk i Fyn. Efter Konfirmationen 

kom han ud at tjene, blev siden Gartner, men hans i Barndommen 

udviklede Læselyst drog ham videre frem, saa han 1S60 blev optaget 

paa Skaarup Seminarium, hvor han tog Afgangsexamen 1863. Der- 

paa blev han Hjælpelærer i Haarslev i Fyn og 1864 Lærer i K i

strup i Øster Hæsinge Sogn, i hvilken Stilling han siden er for- 

bleven. Han var i nogle Aar Medredaktør a f  <(Nord. Skoletidende* 

og holdt til 1870 en Foitsættelsesskolc. i$86— 92 var han Medlem 

a f Sogneraadet og Formand fra 1889. Siden 1S81 har han været 

Bibliothekar paa Hvedholm og ved Karen Brahes Bibliothek. Paa

virket a f N. Rasmussen Søkilde har han i mange Aar dyrket histo

riske Studier og i Forening med denne 1880 udgivet «Efterretninger 

om Hillerslev og Øster Hæsinge Sogne*. En Mængde Bidrag, 

navnlig til det sydlige Fyns Herregaardes og Bondestands Historie, 

har han meddelt i forskjellige historiske Tidsskrifter og i «Fyns 

Stiftstidende*. 1877 udgav han »Efterretninger om Faaborg Kjøb- 

stad». O . Niølsøn.

Jørgen sen , V a lb o rg  B odil Em ilie, f. 1872, Danserinde. Hun 

er fodt i Kjøbenhavn 19. Nov, 1872, Datter a f  optisk Instrument

mager Jørgen Adolf J. (f. 2. Dec. 1822) og Christiane Pouline f. 

Egelund (f 13. Febr. 1835 f  26. Juli 1890). Hun kora, næppe 7 Aar 

gammel, paa det kongl. Theaters Balletskole, undervistes først a f  Solo

danser Krum, senere a f Balletmester Emil Hansen, havde som Barn 

mange Smaaroller saa vel i Balletten som i Skuespillet —  f. Ex. 

Lille Margrethe i »Strandby Folk* og Zerline i »Alferne* dan

sede som i4aarig sit forste Parti som Eskimopigen i »Fjærnt fra 

Danmark* og spillede senere Kadetten Edmund i samme Ballet. 

Hendes egentlige Debut var 24. Nov, 1891 som Sylfiden i Balletten 

a f  samme Navn, og her frapperede hun ikke blot ved sin betydelige 

koreografiske Færdighed, men tillige ved en fin, sjælfuld Mimik og 

var fra dci Øjeblik selvskreven til dc kvindelige Hovedpartier i 

Balletten. Blandt de større mimiske Roller, hun siden den l'id  har 

udført, kan nævnes Astrid i »Valdemar*, Hilda i «Et Folkesagn*, 

Ragnhild i »Brudefærden iH ardanger*, Foraaret i »Foraarets Komme* 

og Sylvia i Pantomimen »Statuen*. Edgar CoUin.

Jø rgen sen  Jom tou, Johan, 1791— 1866, latterat. J., der var 

født 7. Marts 1791 i Maribo og Son a f  Jørgen Pedersen Jomtou,
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blev Vævermester ligesom Faderen; men tidlig paavirket a f  Rousseau 

og lokket a f sin store Lærenemhed, Forfængelighed og Enthusiasme 

sogte han anden Virksomhed. Han blev Skuespiller, tog derpaa 

dansk-juridisk Examen (i8i8) og blev Sagfører i Maribo; senere var 

han Bestyrer af et Skriftstøberi i Kjobenhavn, men opgav ogsaa 

dette for alene at vie sig til litterær Gjerning. Han skrev Digte 
og udgav Tidsskrifter (»Tilskueren* 1831— 34, »Skillingsbladet# 1834 

osv.), hvori han bl. a. behandlede offentlige eller sociale Forhold. 

Christian VIU havde allerede som Prins ladet sig blænde a f  den 

uegennyttige Mands Begejstring og hans mange, men lidet sammen

hængende Kundskaber; han sendte ham 1840 paa Udenlandsrejse 

til Tyskland, Østerrig og Schweits og lod ham udarbejde et »Ud

kast til en Kriminallov# (der udkom 1848). Efter Kongens Dod 

ophørte den aarlige Understøttelse, som var givet J., og han levede 

nu alene a f  sine Skrifter (saaledes de historiske Bøger »Struensee*, 

1852, »Caroline Mathildes Livshistorie*, 1858); paa sine gamle Dage 

maatte han ved flere Maaneders Fængsel afsone nogle alt for fri

modige Udtalelser om Frederik VII. Den noget forstyrrede Mand 

med det karakteristiske Udseende horte til Kjøbenhavns Originaler. 

I »Diorama*, paa hvis Titelbillede Christus, Rousseau og J. ere 

fremstillede (1858), gav han sin Selvbiografi. Han døde 30. Dec. 1866.

Erslew, Forf. Lex. Johannes C. H . R , SUenstrup.



K a a lu n d , H an s V ilh elm , 1708— 67, Forfatter, blev fodt i 

Jersi (ved Kjøge), hvor Faderen, Jens K. ( f  1721), var Præst. 

Slægten stammer fra Kalundborg, hvorfra Familienavnet er taget. 

Moderen, Elisabeth Marie f. Eggers, indgik n>-t Ægteskab med 

Eftermanden i Embedet, Mag. Barth. Schytte, som undendste Dren

gen, indtil denne blev sendt til Kjobenhavn, hvor Farbroderen 

Konferensraad og Højesteretsassessor K., efter hvem han var op

kaldt, tog sig videre a f ham og lod ham privat dimittere til Uni

versitetet 1727. 3 Aar efter fik han Attestats, laa paa Borchs

Kollegium 1732— 34 og var derefter udenlands i 2 Aar paa det 

Lassenske Stipendium. Under sit Ophold i Udlandet har han 

rimeligvis faaet Magistergraden. 1741 blev han ordineret som Felt

præst ved Fodgarden og kom med Hjælpetropperne til Hannover. 

1743 kaldedes han til Præst i Vorbasse og Grene i Ribe Amt, 

men blev allerede 1745 a&at og dømt fra Embedet for Lejermaal. 

Han flyttede til Kjøbenhavn og levede her til sin Død; 28. Juni 

1767, som berygtet I lejlighedsdigter, der ved Bryllupper og Ligfærd 

brandskattede Hovedstaden med sine Rimener, som han sendte 

rundt i Husene med vedlagt Regning. Jac. Baden fortæller, at 

naar denne Næring slog fejl, lod han sin Hustru do og begrave 

og beskattede Byen med Sammenskud til hendes anstændige Be

gravelse, hvilken saaledes blev foranstaltet mere end én Gang. Man 

har fra hans Haand en stor Mængde trykUt Lejlighedsdigte. Hu

struen hed Alexandrine f. Tissing og døde i Kjøbenhavn 1765, 
44 Aar gammel.

Dftnske Saml. III, 340. Bad«n, Univarsitetsjournal II, So. Worm, Lex.
ov. lærde Miend. Nyenip, U t. Lex. A.Janizen.

K aalu n d , H an s V ilh elm , i8i8— 85, Digter. Jacob Lange- 

beks Datter blev gift med Adelsmanden Oberst J. C. Kaalund,
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en Verdensmand, der satte mange Penge over Styr; deres Son 

Premierlicutenant Marinus Nicolaus K . (f. 1790 f  1832) ægtede en 

Skorsteosfejerdatter fra Randers, Juliane Marie Schmidt, og hk nu 

Ansættelse som Toldbe^ent i Kjobenhavn. Den yngste a f  dette 

Ægtepars Sønner var Hans, der fødtes 23. Juni 1818 (paa hans 

Daabsseddel staar der 27. Juni, men Moderen paastod, at han var 

fodt 23.). Sønnen xurvede sin Faders Lune og sin Moders Frejdig

hed og udprægede Nerveliv; tidlig røbede han Begejstring. Han 

var forgudet a f  sin Fader, der ofte tog ham med til Ungkarlegilder, 

hvor han skulde agere den gode Samvittighed; hjemme læste de 

sammen humoristiske Skildringer og morede sig udmærket derved. 

Han følte sig dog mest tiltrukken a f  sin Moders Slægt og elskede 

især Morfaderen højt; denne, der var flyttet til Kjøbenhavn, havde 

tit Sønnesønnen som Gjæst, og da hele Familien der var begejstret 

for Poesi, reve de Drengen med sig. —  Han var ikke gammel, da 

han blev sat i en lille Skole; senere kom han i det v. VVestenske 

Institut; men Skolelivet fængslede ham kun lidet, hvorimod han 

elskede at færdes i Naturen.

Da han var 14 Aar gammel, døde Faderen, og Moderen hk 

kun lidt at leve af; der voxede nu en vis Smaalighedens Aand 

frem i hende, og han følte, det snævrede ham ind. 15 Aar gammel 

blev han konhrmeret og lærte paa denne T id  at kjende Bogholder 

ved den grønlandske Handel C. .A. Muhle, i hvis Hus der kom 

mange Kunstnere. Det var bestemt, at han gjennem sin Farbroder 

i Vestindien skulde anbringes ved en Plantage der; men saa traf 

han hos Muhle Billedhugger Freund, og da han havde røbet An

læg for bildende Kunst, anbragtes han som Lærling i Freunds 

Atelier. Her fik han Kammerater som Jerichau, Conradsen osv.; 

men Arbejdet dreves lovlig frit og uden videre Kontrol, saa K. 

lærte ikke meget. Om Vinteren gik han paa Kimstakademiet, og 

her var det, at Jerichau hævdede, han havde mere Evne til at male 

end modellere, hvorfor K. tog Penselen i Haand, men drev det 

ikke til at frembringe mere end 2 Billeder. —  1 disse Aar var han 

stærkt optagen a f  Grundtvig; han hørte ham prædike og gik til 

Lindbergs Foredrag paa Kalkbrænderiet, hvor han dog følte sig saa 

meget uden for det hele, at han tegnede humoriske Karikatur- 

portrætter a f Forsamlingens Deltagere.

Baade K. selv og hans nærmeste kunde nok skjønne, at han 

ikke var kaldet til at blive bildende Kunstner. Allerede i Freunds 

Atelier havde han forelæst Kammeraterne Digte, som vandt Bifald;
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saa traf det sig en Dag, at P. O. Brøndsted indfandt sig der og 

fattede Interesse for den unge Mand; han hørte, at K. havde Lyst 

til at «tage Artiums, men fraraadede dette, samtidig med at han 

narede sin Protegés Lyst til at studere Historie og Skjønlitteratur, 

under hvilket Studium han vejledede ham. I Sommeren 1838 gjorde

K. Opsigt ved sit Digt til Thorvaldsen og endnu mere næste Aar 

ved Mindesangen over Frederik VI. Hans evige Higen udkastede 

store Planer om Udenlandsrejser og Liv blandt Nordamerikas In

dianere, og Vagabonddriften i ham fandt Tilslutning hos hans Ven 

Jerichau, som vilde, at de sammen skulde gaa til Rom. Denne 

Plan blev imidlertid kuldkastet ved, at K . fik stærk Nervefeber. 

Som Rekonvalescent flyttede han ud til Bagsværd og kom snart til 

at elske den smukke Egn om Fure- og Farumsøen saa højt, at han 

4 Aar igjennem tilbragte sin T id  i Farum fra Foraaret til langt ud 

paa Efteraaret og tit noget a f Vinteren med. Hos Præsten Aagaards 

var han hurtig hjemme og besang dem i sit Digt: «Til Familien i 

Præstegaarden*. I Farum dirigerede han «et muntert Sommer

fugleliv» i Hjem og Skov, paa Sø og Mark, og det var en stor, 

ungdommelig og frejdig Kreds, han førte an i en frisk, elskværdig 

Tilværelse. Hans naturbeskrivende Digte ere saa godt som alle 

fremkomne der ude. Det gjærede stærkt i ham, og han var i uaf

brudt aandelig Virksomhed. I enkelte Øjeblikke følte ban en 

umaadelig Angest for, at hans Liv var forkvaklet, og at han aldrig 

mere skulde faa sammenknyttet de sønderrevne Traade i sit Indre; 

at der foregik en Udvikling i ham, var han sig bevidst, hans Aand 

og Hjærte følte større Harmoni, over for Verden svandt hans Fjend

skab, og hans indre Væsen fomam Ro og Tillid; men møjsommelig 

søgte han efter digterisk Form for sit aandelige Liv. Han frem

bragte en Mængde Vers, Tragedier og Epopeer, som dog aldrig bleve 

overgivne Offentligheden. Derimod udgav han i 1840 «Samlede 

Digte* og «Kong Haldan den stærke*, hvilke Bøger han indleder 

med varme Udtalelser om, hvad han skylder Oehlenschl^ger. Digt

samlingen modtages gjennemgaaende raed Spot og Haan, og dog 

indeholder den «Konen ved Leddet i FrederiksdaD, «Frederik VI», 

«Niels Ebbesens Minde* osv. En mildere, men dog ikke meget 

anerkjendende Omtale faar hans Epos, der var stærkt paavirket af 

Oehlenschlåger og Tegnér og mindre originalt end Digtene. Begge 

disse Bøger robe Fantasi, Energi og Begejstring. Der gik nu 2 

Aar, saa udkom «Valkyrjen Gøndub, ligesom de før nævnte Bøger 

skrevet i Farum. Dette sidste Værk viser stort Fremskridt hos
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Forfatteren; trods det forfejlede i Digtets Sammensætning og trods 

det, at dets Aand er uadækvat med dets Stof, er her Oprindelig- 

hed, Flugt og Kraft, virkelig Storhed og Skjønhcd, og der er megen 

Dygtighed i Versslyngningen. Digtets Opgave er at vise, hvorledes 

Lysten til jordisk Hæder styrter det begavede Menneske i Fordær

velse; men med rette blev der gjort opmærksom paa, at denne 

Anskuelse er fremmed for den hedenske Livsbetragtning. Pressen 

forbigik næsten ganske dette Arbejdes Fremkomst. —  Med «Fabler 

og blandede Digte» (1844) trængte K. langt mere igjennem. I 

Bladpressen fik han omtrent lutter Ros, og det var navnlig P. L. 

Møller, der i en længere Afhandling ydede ham stærk Anerkjen- 

delse. Da han i Slutningen a f 1844 sammen med J. Th. Lundbye 

udgiver «Fabler for Bom», bliver der ham mindre Ros til Del; 

men det gaar rigtignok ogsaa ud over Lundbye. I de følgende 

Aar producerede han ikke meget; han skrev nogle Anmeldelser af 

Kunstudstillinger og udkastede sammen med Poul Chievitz Planen 

til «En Fortids; end videre udgav han fra 1845— 47 sammen med

J. C. Gerson «Maanedsskrift for Bom», hvori han skrev forskjellige 

Stykker i Prosa og Digte som «Den firbenede Gadestryger» (Prole

tar), »Bjørnen som Rytter*, »Nisserne paa Vandring*, «1 Staden og 

paa Landet* osv, —  Hans pekuniære Existensmidler vare ringe; 

dels Støttedes han a f Christian VIII, dels a f  Grev Moltke-Bregentved 

og sin Ven Kapitajn Fr. Schack, i hvis Hjem paa Christianshavns 

Kaserne han om Vinteren havde Ophold. Christian VIII vilde 

gjæme have benyttet K. til i Pressen at virke for hans Sag; men 

da dette ikke vilde lykkes, trak Kongen sig tilbage fra ham. K. 

vilde aldrig træde i noget Partis Tjeneste; han holdt i disse Aar 

Omgang med Folk som Hostrup, P. L. Møller, Kr. Arentzen, J. P. 

Griine, Dr. Dampe og M. Goldschmidt, hvilken sidste ofte befrug- 

tedes a f K.s mundtlig fremsatte Ideer, hvorfor Vennerne kaldte K. 

for »Goldschmidts Jordemoder*. Han var fremdeles meget optagen 

a f  Grundtvig.

Saa kom 1848! Paa mange Maader greb Tidsaanden ham, 

og han skrev forskjellige patriotiske Digte. I 1849 blev han ansat 

som Hjælpeintendant ved Armeen, og i denne Egenskab deltog 

han i Ryes Tilbagetog i Jylland. I 1850 opholdt han sig som 

Ambulanceforvalter mest i Kolding. Efter Krigen maatte han for 

at skaffe sig Existensmidler tage Plads som Huslærer hos Gaard- 

ejer I s s e n s  Enke paa Nordskov, nær Odins Høj ved Hellebæk, 

hvor han førte et meget ensomt Liv blandt Mennesker, der end



48 Kaahmd, Ham Vilh.

ikke anede, at han var Poet. Fra denne Periode stamme Digtene 

»Ensomt Tav* og »Vinteraften paa Landet^ .̂

3 Aar havde han opholdt sig paa Nordskov, da hans trofaste 

og hjælpsomme Ven Etatsraad Edv. ColUn overdrog ham at be

styre et ham tilhørende l'eglværk paa Strandmoscgaard syd for 

Humlebæk. Med sin gamle Iver og Interesse for det praktiske 

kastede K. sig over Gjemingen der og udkastede talrige Planer, 

med hvis Gjennemførelse han dog ikke havde Lykke. Ogsaa der 

tilbragte han 3 Aar; saa blev 'l'eglværket solgt, og atter stod han 

uden Existensmidler. 'Pil Kjobmand J. B. Jensens Hus her ude var 

han bleven sympathetisk knyttet og forelskede sig i dets unge Datter 

Cathinca. Hans Digt «Maaske» forberedte deres Forlovelse, som 

fandt Sted 6. Juli 1856, lige inden hans Afrejse der fra.

For en kort 'I'id fik han nu Ansættelse ved Monten i Kjøben* 

havn, hvor han skulde optælle gamle Markstykker. Dette aands- 

fortærende Arbejde forlod han for at overtage en Plads ved Tele

grafvæsenet i Haderslev; Gjemingen der enerverede ham meget, 

og han fik tillige gjentagne Anfald a f  Blodgang. Længselen efter 

hans Brud aftødte det bekjendtc Digt <Til hende*. Hun raadede 

ham resolut til at opgive den Stilling, som aldeles ikke passede 

ham, og han fulgte hendes Raad. Det blev da hans Plan at ned

sætte sig som Boghandler i Haderslev; men a f Pengemangel maatte 

han opgive alle Forhaabninger i den omtalte Retning. Efter i Aars 

Ophold der ovre drog han tilbage til Kjobenhavn. Her samlede, 

udvalgle og rensede han sine tidligere Digte, og Resultatet blev 

«Et Foraar*, der udkom i 1858 og vakte stor Opmærksomhed og 

Beundring (6. Udg. 1886). »Selskabet for de skjønne Videnskabers 

Forfremmelse* udbetalte ham en Pengebelønning.

Det var hans Haab, at den Anerkjendelse, han nu havde 

vundet, skulde bevirke, at han kunde komme i en fast Stilling. 

Snart tilbød ogsaa Fængselsdirektøren C. N. David ham at blive 

Overlærer ved det nyoprettede Vridsløselille Fængsel, og denne 

Plads tiltraadte han i Dec. 1859, samtidig med at Anstalten blev 

tagen i Brug. 6. Marts 1860 viedes lian til nysnævnte Cathinca 

Julie Jensine Jensen (f. 16. Sept. 1S36). —  Hans daglige Gjerning 
bestod nu i at holde Foredrag for, besvare Forespørgsler af, under

vise og i Cellerne samtale med de mange forskjellige Fanger, holde 

Regnskaber og Oversigter i Orden osv. Den Omstændighed, at 

han altid helst havde villet indlade sig med problematiske Naturer, 

bevirkede, at de fleste Fanger interesserede ham; men han indsaa
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snart  ̂ at det ikke var let at lære dem at kjende. Han troede paa 

Menneskenaturen, selv i dens dybeste Fornedrelse, og behandlede 

alle med stor Omhu, «med koldt Hoved, men varmt Hjærte». 

'i'appert kæmpede han for Ccllesystemet og havde paa flere Om* 

raader haarde Kampe at bestaa for at gjennemføre sine Prin* 

cipper. Fangerne fik han i Tale, vandt deres Tillid og erhvervede 

sig mange Venner iblandt dem. Det var et strængt, selvoptugtende 

I.iv, han førte der, flere Gange gjennemgik han heftige Sygdomme

—  Blodgang, Kopper — , og hans Legeme svækkedes derved. 

Oplivelse og Styrke hentede han paa sine ugentlige Besøg hos 

Aandsfrænder i Hovedstaden og ved en større Rejse, som det 

Anckerske Stipendium bragte ham i Stand til at gjøre (1863), og 

paa hvilken han besøgte Stockholm, Schweits, Frankrig, London og 

Tyskland; den digteriske Frugt heraf var »Rejsetummelv. Han 

siger ensteds: «Jeg er Menneske mer, end jeg er l)igter», og det 

hørte ogsaa til de store Undtagelser, at han paa Vridsløselille skrev 

Vers. Imod Slutningen a f sit Ophold der ude forfattede han Dra

maet «Fulvia» (1875), skjonne Enkeltheder og klassiske Aand 

alligevel ikke kunne dølge, at hans Begavelse gik i anden Retning 

end det dramatiske. 2 Aar efter udsendte han, ogsaa der fra, sin 

fortrinlige Digtsamling «En Eftervaar» (4. Opl. 1889). Imellem denne 

og «Et Foraarv laa hele hans lange Fængselsperiode; Fastheden, 

Sikkerheden, Viljekraften, Kortheden, det fuldmodne og optøjlede 

i den nye Samling bære Præget deraf. Ligesom i «Fulvia> kæm

per han her for Resignationen og Kompromiset. Versene ere 

mejslede a f cn Billedhugger. Snart efter omarbejdede han «Fulvia», 

saa det nu kunde opføres paa det kongl. Theater, hvor det længe 

har holdt sig paa Repertoiret og vundet betydelig Anerkjendelse.

—  Bemærkelig er dernæst den Sangerkrig, han førte mod den nye 

Digtnings Repræsentanter Schandorph og Drachmann. A f  yderste 

Evne forfægtede K. Idealitetens Sag, og Kvintessensen a f  hans 

Mening kan siges at rummes i disse hans Ord:

lldtilbedcrne a f Realiteten
dem rammer jeg lige 1 Planeten.

Han ender med i klare Ord at skrive sig ind blandt Kristendom

mens Tilhængere.

Paa samme Tid som han fører denne Strid, og netop som 

«Fulvia» skal opføres, bryder han (i Marts i$8i) efter 21 Aars 

Arbejde paa Vridsløselille op der fra for at søge den Hvile, hans 

lægerne saa haardt trængte til. Med en Pension paa 1500 Kr..
Dao«k biogr. IX . Pebr. 4
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en Digtergage a f looo Kr. og desuden nogle Rentepenge kunde 

han med sine nøjsomme Fordringer sikre sig et anstændigt Ud

komme. Han tog nu Ophold i Valby, senere paa Frederiksberg, 

og følte da Poesien slaa med Vingerne, som om den først nu vilde 

udfolde sig i ham. De legemlige Kræfter strakte imidlertid ikke til. 

Ideer mylrede i hans Hoved, sit medfødte Lune og sin Evne for 

det epigrammatiske, som han mente ikke tilstrækkelig var kommen 

lU sin Ret i hans Digtning, haabede han nu at skulle udfolde; han 

havde lagt Planen til en Roman og ønskede at benytte sine rige 

psykologiske Erfaringer i et Lystspil; men all delte blev kun For- 

.sætter. En Sommerrejse, som han i 1884 gjorde til Modum, styr

kede ham meget; men Vinteren bragte atter Nedgang med sig. 

Det viste sig nu, at han led a f Mavekræfi. Efter at han havde 

ligget til Sengs i en Mo^ined og lidt meget, døde han 27. .April 

1885. Over hans Grav er der ved Bidrag fra danske Mænd og 

Kvinder rejsl ct smukt Gravmonument. Hans «Kfterladie Digte* 

udgav O. Borchsenius (1885).

K. var en primitiv Digter, fri for Skole og Principper, og alle 

Vegne elskede han det oprindelige; derfor førte hans Ungdoms 

Higen ham mod Oldtidslivet, i sin Manddoms Dage søgte han til 

Bunds i Menneskelivet, og altid fandt han sin Trøst i Naturen. 

Han var Eflcraarets Sanger; Foraaret, følte han, gjorde ham til en 

umandig Drømmer, og derfor laa det erotiske ogsaa fjæmt fra ham; 

Høsten derimod vakte hans Eftertanke. A f  al Magt søgte han 

gjennem ihærdigt Arbejde at forme sin egen Personlighed i Over

ensstemmelse med sin Digtning. Det højeste, han vilde naa, var 

^Klarhed i Sindet, Renhed, Sjælefred, Mod til at lide, Kraft til at 

imdvære». X hans ethiske Livsanskuelse er der mandig Tro paa 

Livets højere Magter, mild Alvor og stor Sundhed.
Borchnenius, To Digter« S. 106 AT. Z. Nielsen, II. V. Kaalund (i$86) Kr. 

Arentzen, Danske Digtere i d. 19. Aarh. S. 212 ff. Samme, Fra yngre og ældre 
Dage S. 37 ff. N. B ^ h , Erindringer a f og om J. A. Jerichau. Samme, KIisal>. 

Jerichan-Bauinann. lUusir. Tid. l866, Nr. 359 f.; 1885, Nr. 31. Erslew,

Forf. Lex. N ic. Bøgh.

K aalu n d , P e te r  E ra sm u s K ristia n , f. 1844, nordisk Filolog. 

Kr. K ., Søn a f Sognepræst Gaspar Emst K. (t  1853) og .Anna 

Helene f. Riedcwaldt ( f  188S), er født iq. .Avg. 1844 i Søllested 

paa Laaland, blev 1863 Student fra Herlufeholm og bestod 1869 

Magisterkonferens i nordisk Filologi. 1872 tiltraadte han en 2aarig 

Rejse til Island, væsentlig med det Formaal at bestemme de i
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Sagaerne omtalte Ix>kaliteter. Hovedresultatet a f Rejsen blev det 

monumentale Værk «Bidrag til en historisk-topografisk Beskrivelse 

a f  Island« 1— U (1877— 82), hvis 2. Binds i. Hæfte (Nordfjerdingen) 

han 1879 forsvarede for den filosofiske Doktorgrad. Det antikvariske

l.Mhytte a f sin Isiandsrcjse ncdlagde K. især i Afhandlingen «ls* 

lands Fortidslevninger® («Aarb. f. nord. Oldkynd.> 1882). —  Efter 

i nogle Aar (fra 1875) at have virket som Lærer (.Adjunkt 1880) ved 

iMetropolitanskolen opgav K. denne Stilling 1883 for at tiltræde den 

nyoprettede Post som Bibliothekar ved den .Arnamagnæanske Haand- 

skriftsamlings i hvilken Egenskab han udarbejdede den udførlige og 

nøjagtige Katalog over denne Samling (I— U, 1888-— <h )- Sit frem

ragende Kjendskab til gamle islandske Haandskrifter har K . frem

deles lagt for Dagen ved Udgaverne a f «Flj6tsdæla hin meiri* 

(1883) og ftl^xdæla saga* (1889— 91) —  a f den sidste er en tysk 

kommenteret Udgave under 'I'rykning — , og endelig har han i 

riere mindre Afhandlinger (især i «Aarb. f. nord. Oldkynd.* 1870 

og H. Pauls «Grundriss der german. Philologie*, Afsnittet «Sitte: 

Skandinav. Vcrhaltnisse*, 1890) behandlet Æmncr vedrørende Islands 

Kulturliv under Sagatiden. <—  K. er Sekretær i Samfundet til Ud

givelse a f gammel nordisk Litteratur siden dets Stiftelse (1879) og i 

det kongl. nordiske Oldskriftselskabs Oldskriftafdeling (fra 1891).
Levnedsbeskrivelser af de ved Kbhvns Untversilets Firehundredaarsfe<t 

promov. r>oktoi*er. I.eth og Wad, Dimitterede fra Herlufeholm I— II.

Verner Dahlerup.

K aarsberg» H an s S o p h u s, f. 1854, I.^ge og Forfatter. K. 

er Son a f  Sognepræst Hans Berlin K. og Emma Elise Charlotte Hilda 

f  Reumert og blev født i Græse 26. Jan. 1854. Efter at være 

bleven Student fra Herlufsholm i 1873 tog han i 1880 medicinsk 

Kxamen og nedsatte sig s. A. .som praktiserende Læge i Skjelby 

ved Næstved. I Efteraaret 1882 blev han Kandidat paa Kommune

hospitalet og foretog i 1883 en Rejse til 'l'yskland og Østerrig- 

Ungarn for at .studere Kirurgi og Gynækologt. 1886 flyttede han til 

(Jlumso. I 1889 blev han Dr. med. Foruden flere mindre Studie

rejser har han med offentlig Understøttelse gjort 2 større Rejser 

for at studere de nosologiske og fysiske Forhold hos nogle a f  de 

a f Kulturen uberørte Folkeslag. Den første Rejse (i 1890) gik gjen- 

nt;m Middelhavet over Konsiantinopcl og 'Firtis til Kalmukhordenie 

p̂ ui de kirgisiske Stepper og den anden (i 1894) til Lapperne i den 

s\enske I^pmark. —  K. har udfoldet en betydelig litterær Virksom

hed i forskjellige Retninger. Foruden sin Doktordisputats har han

4*
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skrevet flere populære hygiejniske Afhandlinger, dernæst en større 

Skildring a f Rejsen i 1890 {<Gjennem Stepperne —  til Hest og 

med Trespand>, 1S91), og endelig har han dels under Psevdonymet 

«Hans Juul», dels under Navn udgivet flere Samlinger a f  Noveller 

(cDaarlige Tider», 1887, <Fordærvede», 1888, «Mutterlillen», 1889, 

og <Mennesker», 1892). Hans Arbejder bære Vidnesbyrd om et 

ikke ringe Talent og cre, til Trods for deres Alsidighed, gjennem- 

gaaende bievne modtagne med megen Anerkjendelse. —  Gift 1. 

1880 med Elise Margrethe Komtesse Platen-Hallermund (f. 30. Maj 

1855, separeret 1888), Datter a f  Kapitajn Rud. Emil Greve P .-H .;

2. 1891 med Agnes Overbeck*Petersen (f. 28. Febr. 1864), Datter 

a f  Godsforvalter P. paa Børglumkloster.
Wad, Dimitterede fra Herlufsholm II. trarøe Selmer, Den daiuke

L a ^ ta n d , 6. Udg. A . Lngh-SmHh.

K a a ru p , A lb ert, f. 1826, Handelsakademibestyrer. K . er født 
i Korsør 27. Nov. 1826. Hans Forældre vare Skibsfører Hans K. 

og Anneke f. Bache. Efter at have uddannet sig til Handelsmand 

dels paa Handelskontorer i Kalundborg og i Huli og dels som 

Elev paa Griiners Handelsakademi etablerede han 1854 sammen 

med en Ungdomsven en Kommissionsforretning i Kjøbenhavn, der 

imidlertid maatte standse under Krisen 1857. Det følgende Aar 

blev han ansat som Lærer 1 Bogholderi ved Griiners Handelsaka* 

deroi, og da Grtiner døde i Dec. 1858, blev Ledelsen a f  Akademiet 

overdraget til K. I denne Stilling virkede han indtil Maj 1893, 

da hans Helbredstilstand nødte ham til at trække sig tilbage. 

Nærmest til Brug for Akademiets Elever har K . udgivet flere Skrif

ter, a f hvilke kan nævnes «Almindelig Handel$videnskab» (5. Opl. 

1895) og den lille, med særdeles godt Blik for Forretningslivets 

praktiske Fordringer udarbejdede vexelretlige Haandbog: *Vexelen 

efter den nye Lovgivnings (3. Opl. 1886). 1855 ægtede han Cathinka 

Eulalie Dige ( f  1891), Datter af Kjøbmand D. i Skive. K. fik 1891 

Titel a f Justitsraad. E . Meyer.

K a a s , B jørn , — 1581, til Staanipgaard, Rigsraad, hørte til 

Sparre-Kaasernes Slægt og var en Broder til nedennævnte Niels K.

1594). 1 sine unge Dage var han Hofsinde og var som saadan 

med i det Følge, der 1548 ledsagede Kongedatteren .\nna til Sachseii. 

Senere førte han et uroligt lav i Udlandet (s. ndfr. under Broderen 

Jens K.). Efter sin Hjemkomst havde han en Række betydelige For«
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leninger, nemlig Vordingborg 1561— 63, Helsingborg 1563— 65, Malmo- 

hus 1565— 80 og Bygholm 1580— 8i» hvortil kom forskjellige mindre 

Pantelen i Jylland og Skaane. I Marts 1567 optoges han i Rigsraadet, 

og kort efter sendtes han og Frands Brockenhuus til Søs med 6 Fæn- 

niker Knægte til Norge, hvor de kæmpede ved Oslo og efter at 

have faaet Forstærkning fra Bergcnhus tvang Svenskerne til at op- 

hævd* Belejringen a f Akershus. I Slutningen af samme Aar var han 

en af Førerne for et Indfald i Smaaland, hvilket imidlertid mis

lykkedes, da de skaanske Bønder, Hærens Hovedstyrke, gjorde 

Mytteri, saa at 'Foget maalte opgives, og derefter kom han ikke 

til at spille nogen større Rolle i Krigsførelsen. Paa Malmøhus 

havde han i flere Aar (1568— 73) det Hverv at bevogte den be

rømte Statsfange Jarlen af Bothwell. Han døde 26. Marts 1581 paa 

Bygholm. —  Foruden Fædrenegaarden Staarupgaard ved Skive, hvis 

endnu staaende Hovedbygning skriver sig fra ham, ejede han Vang* 

kjær, Kjærsgaard og Kllinggaard i Vendsyssel, VOrgaard i Helium 

Herred, Tybjærggaard i Sjælland og Bjersøholm i Skaane, hvor han 

ogsaa opførte en ny Hovedbygning, hvis Rester endnu findes; i 

Hovedstaden ejede han ligeledes en Gaard. En Del af denne 

(lodsrigdom skyldte han sin Hustru, Christence Nielsdatter Rotfeldt 

der overlevede ham ( f  1601). Det kan endnu anføres, at Niels 

Hemmingsens bekjendte Skrift «livsens Vej* (1570) er tilegnet B. K

C. F . Bricka

K a a s , E rik . — 1520, Biskop i Viborg, Søn a f  Hr. Niels K 

til 'Paarupgaard og Kaas, landsdommer i Jylland (af Sparre-Kaa 

semes Slægt), og Else G lob, tog Magistergraden, var Kannik 

Viborg 1501, nævnes allerede 1508 som cElectus* (udvalgt Biskop) 

var maaske nogle .^ar Koadjutor hos sin Formand, Niels Friis (V 

445); som Rigsraad forekommer han oftere i Tidens Statsakter 

men synes ikke at have spillet en større Rolle. 1514 var han til- 

.stede ved Christian II’s Kroning i Oslo. Han døde 1520. A . Heise.

K a a s , F red erik  C h ristia n , 1725— 1803, Søofficer, Søn af 

Kommandør Hans K. (af Mur-Kaaseme) til Rybjærg og Hastrup- 

gaard i Jylland (f. 16. Jan. 1683 f  21. Avg. 1737) og Agathe Rod- 

Steen f. Banner (f. 15. Juli 1697 f  11. April 1733), er født i. Dec. 

1725. Han blev Sekondlieutenant i Marinen 1743, Premierlicutenant 

1746, Kapitajnlieutenant 1753, Kapitajn 1755, Kommandørkapitajn 

1758, Kommandør 1766, Kontreadmiral 1768, Viceadmiral 1772 og 

virkelig Admiral 1775. I .Aaret 1750 blev han desuden HoQunker,
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1754 Kammerjunker, 1760 Kammerherre. Som Lieutenant deltog 

han 1751 i Kapitajn Hooglants Expedition til Marokko (VU l, 69), 

hvor der skulde undcrhandles om Traktater. Medens hans Chef 

midlertidig var rejst til Algier, havde K . Kommandoen over en 

Del medbragte Kofiardiskibe, men blev grebet i Land og arresteret. 

Først i Maj 1753, da Traktatforholdene vare ordnede, slap han fri 

igjen. Ved sin Hjemkomst erholdt han Kongens Tilkjendegivelse 

af rilfredshed med hans Konduite. Indtil 1760 foretog K. flere 

Rejser med Orlogsskibe til Middelhavet; efter sin Forfremmelse til 

Kommandørkapitajn blev han jævnlig benyttet som Linjeskibschef

1 de udrustede Eskadrer. I denne Periode falder hans første Æ gte

skab, i det han 1757 blev gift med Susanne Jacoba Fabritius (f. 26. Jan. 

1741 t  5« Nov. 1762), Datter a f Handelsmanden Michael F. (V, 37). 

1764 foretog han for sit Helbreds Skyld cn Rejse til Pyrmont; 

efter Hjemkomsten giftede han sig s. A. paa ny, denne Gang 

med Christine Elisabeth Birgitte Juul (f. 22. Maj 17^2 f  1796), Datter 

a f General Ove J. (VIII, 640).

1766 indtraadte K. i det kombinerede Admiralitets- og Konv 

missariatskollegium, hvor han under de hurtig vexlende .Adskillelser 

og Sammendragninger af Forvaltningsgrenene med en kort Afbry

delse hævdede sin Stilling lige indtil 1781, sluttelig (fra 1775) som

I .  Deputeret og Referent for Kongen. 1768 blev han Ridder a f 

Danebrog. Det paafolgcndc Aar besluttede Regeringen at sende 

en stærk Søstyrke til .Algier for dermed at tvinge denne Stat til at 

overholde sine indgaaede Forpligtelser, og K ., der var velkjendt 

med Forholdene i Afrika, erholdt Overkommandoen over Expedi- 

tionen. I Begyndelsen a f Maj 1770 afrejledc han med 4 Linjeskibe,

2 Fregatter, 2 Bombardergalioter og nogle mindre Fartøjer og 

naaede til Bestcmmelses-stedet i Begyndelsen a f  Juli Maaned. Da 

l'nderhandlingerne intet Resultat hidførte, vilde K. herefter begynde 

Fjendtlighederne; men det viste sig snart, at han havde forregnet 

sig. De medbragte Bombarderskibe vare daarlig udrustede og hans 

store Skibe alt for dybtstikkende. Med uforrettet Sag og efter at 

være bleven afløst a f Schoutbynacht S. Hooglant vendte K. hjem 

og forlangte strax sit Forhold undersøgt ved Krigsret. Denne kom 
til det Resultat, at saa vel K . som Marinens øverste Leder, Danne- 

skjold-l^urwigcn, og Udenrigsministeren J. H. £. Bernstorff samt 

Holmens Chef alle vare mere eller mindre at dadle; for K .s Ved

kommende bebrejdede man ham, at han havde ført et alt for 

truende Sprog i Forhold til den Magt, han kunde udfolde. Der
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faldt dog ingen Dom, da Undersøgelserne standsedes a f Regeringen. 

Saa vel Bernstorff som Danneskjold*Laurwigen vare imidlertid bievne 

afiskedigede, K. havde mistet sit Sæde som Deputeret i Admiralitetet 

og hans Fætter Kommandørkapitajn W. Kaas sin Stilling som Hol

mens Chef. Da Struensee var faldet (1772), gjenindsattes imidlertid 

K. strax i sit tidligere Embede, hvorimod hans Fætter W. Kaas først 

4 Aar efter paa ny kom i Virksomhed som Holmens Chef. Det paa

følgende Aar (1773) var K. Chef for en Eskadre i Østersøen, udrustet 

i Anledning af det spændte Forhold til Sverige; da dette imidlertid 

hurtig udjævnede sig, oplagdes Skibene allerede i Sept., uden at 

nogen større Begivenhed var indløben. K. vedblev herefter at be

styre Admiralitetet, men afløstes i 1781, kort efter at en ny Forvalt- 

ningsmaade var indført, hvorved man forgjæves prøvede at bringe 

Orden i Marinen.s stærkt derangerede Pengevæsen. Sine sidste Aar 

henlevede han i Ro. 1790 dekoreredes han med Elefantordenen. 

K. var Ejer a f Fravgdegaard i Fyn og døde 18. Jan. 1803. C. With.

K a a s , F red erik  C hristian , 1727-^1804, Søofficer, Søn a f neden

nævnte Admiral Ulrik K. ( f  1746), blev født i. Dec. 1727, indtraadtc 

i Marinen som Sekondlieutenant 1747, blev Premicrlieutenant 1753, 

Kapitajnlieutenant 1755, Kapitajn 1758, Kommandørkapitajn 1767, 

Kommandør 1775, Kontreadmiral 1781, Viceadmiral 1790 og virkelig 

.Admiral i8oo. Strax efter sin Udnævnelse til Officer bestemtes han 

til at studere Skibskonstruktion, hvorfor han indtraadte som Avskul- 

tant i Konstruklionskommissionen og samtidig undervistes a f  Over

skibsbygmester Thuresen. 175^— 5^ rejste han tillige med Lieute- 

nanl F. M. Krabbe Udlandet for at studere; » Aa-y fore di.

l<ii/‘̂ i(^ jtng» dfi pnn nr fn  Pi»jsr. lipnnfi C nng tif . TtTilirnj f̂nr at sætte sig
ind i Bygningen a f Galejer fr>tx-L.

■Flaftdoiw 1756 havde han sin første Chefskommando, Fregatten 

«Hvide Øm» i Admiral Rømelings Eskadre. 1757 indgave han og 

Krabbe Tegning til en Fregat konstrueret efter nye Principper. 

Med Kommandør Liitzow deltog han s. A. i en Middelhavsrejse 

med Orlogsskibet «Island»; baade Chef og næstkommanderende 

døde om Bord, og K. hjemførte derefter Skibet. 1757— 64 var 

han Chef for forskjcllige Fregatter, mest i Middelhavet. 1765 blev 

han gift med Sophie Elisabeth Charisius (f. 25. Jan. 1743 f  9. Sept. 

1769), Datter a f Konferensraad Constantin August C. til Constantins- 

l)Org (f. J712 f  1776) og Kirstine f. Baronesse Giildencrone. 1765 
— 66 var han paa en diplomatisk Sendelse til Marokko, 1769 Chef
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for Linjeskibet «Mars>. 1771 indtraadte han i Æj^eskab med Edele 

Sophie Kaas (f. 10. Maj 1747 t  22. Okt. 1800), Datter a f  General

major Otto Ditlev K . ( f  1778). S. A . afloste han Admiral Fontenay 

som Chef for Søkadetkorpset; i denne Stilling forblev han til 1781, da 

han udnævntes til Holmens Chef som Overekvjpagemester. Som saa- 

dan virkede han med Dygtighed til 1792. A f en længere Redegjørelse 

a f ham for hans Virksomhed paa Holmen («Nyt Arkiv f. Søvæs.» II) 

fremgaar det^ at han hk Orlogsværflet» som ved alt for knappe 

Pengebevillinger var kommet en Del i Forfald, kjendelig oparbejdet, 

derintod ikke, at Resultatet vistnok for en stor Del skyldtes den 

talentfulde Fabrikmester H. Gerner (V, 614). —  1792 afgik K. fra 

Holmen og blev 3. Militærdeputeret i Admiralitets« og Kommis« 

sariatskollegiet. 1794 avancerede han til 2. og 1796 til i. Deputeret. 

1795 og 96 var han tillige Chef for Eskadrer, som til Nevtralitetens 

Beskyttelse opererede i Østersøen sammen med svenske Eskadrer. 

Med sin anden Hustru hk han Nedergaard paa I^ngeland. Han 

blev hvid Ridder 1780 og døde 28. Marts 1804. C. WUh.

K a a s , F red erik  J u liu s , 1758— 1827, Statsminister, Søn a f 

ovennævnte Admiral F. C. K. ( f  1803), blev født i Kjøbenhavn

24. Avg. 1758. Han blev 1770 Page ved Enkedronning Juliane 

Maries H of og udnævntes 4 Aar senere til Sekondlieutenant å la 

suite i Ingeniørkorpset, Aaret efter til virkelig Sekondlieutenant. 

K. havde imidlertid, uden at Bevæggrunden dertil kjendes, kastet 

sig over det juridiske Studium, hvilket han drev ved Universiteterne 

i Kjøbenhavn og Kiel. Men samtidig opgav han dog ikke Inge

niørvidenskaben, hvad der fremgaar deraf, at han fra 1780— 82 

havde Inspektionen over Opførelsen a f Søbatterierne ved Kronborg. 

Sidstnævnte Aar tog han, privat dimitteret, Examen artium, og s. A. 

blev han juridisk Kandidat ved Kjøbenhavns Universitet. 1783, 

samme Aar som han tog Afsked fra Ingeniørkorpsét, udnævntes 

han til sumuroerær Assessor i Norges Overhofret og blev s. A. 

virkelig Assessor i denne. 1786 blev han ved Ægte.skab Besidder 

a f  Bærum Jærnværk, hvis Bestyrelse han selv overtog, og heri maa 

man formodentlig søge Grunden til, at han ftatraadte sin Stilling 

ved Overhofretten 1787. 1789 blev K. Assessor i Højesteret; men

allerede 1790 opgav han dette Embede og beskikkedes nu til ad- 

jungeret Lagmand over Akershus Lagdømme. 1792 traadte han 

som Præsident i Spidsen for Christiania Kommunalbestyrelse, hvil

ken Stilling han indtog indtil 1794, da han ansattes som (^neral-
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avditor Deputeret i det norske Generalitets- og Kommissariats

kollegium. Fra 1795— 1802 beklædte K . Stillingen som Stiftamtmand 

over Akershus Stift. I dette 'l'idsrum, da Kysterne sattes i For

svarsstand mod den britiske Sømagt, var K. fra 1801— 2 Medlem 

a f det norske Feltkommissariat, der skulde besørge Troppernes 

Forplejning, Indkvartering og Fordeling. Skjønt juridisk Embeds

mand bevarede K. sin militære Interesse usvækket. Med Iver med

virkede han til Organisationen a f en Borgervæbning langs det syd

lige Norges Kyst. Han rejste som Stiftamtmand rundt og holdt 

Mønstring over Korpserne, hvis Uniform han selv anlagde, og han 

tilskyndede Borgerne til at danne Skydeselskaber. Ved denne 

militære Iver satte K . sig fast i Kronprinsens Gunst, hvad der ses 

deraf, at Kronprinsen i sin Korrespondance med ham undertegnede 

sig som hans »særdeles hengivne*.

Efter at K. saaledes i et l ’idsrum af 19 Aar successive havde 

beklædt de ovenanførte Stillinger, og efter at han havde levet sig 

fuldstændig ind i Christiania sociale Forhold og var bleven en 

Omgangsven a f dc anseteste Familier, f. Ex. Anker, Collett osv., 

kaldtes han 1802 ned til Danmark, i det han udnævntes til Justi- 

tiarius i Højesteret. 1804 skiftede K. atter Stilling, i det han blev 

Præsident for det danske Kancelli, under hvilket Bestyrelsen a f 

Justits- og Politivæsenet samt Kirke- og Folkeskolevæsenet henhørte. 

I den første Periode a f  K .s Virksomhed som Kancellipræsident fandt 

ikke nogen større Reform Sted, da Regeringens hele Kraft blev 

beslaglagt a f den Krig, hvori Rigerne droges ind efter Kjøbenhavns 

Bombardement 1807, først med England, senere ogsaa med Sverige. 

J)a Svenskerne efter Gustav IV  Adolfs Afsættelse i Marts 1809 

vilde vælge den kommanderende General i Norge, Prins Christian 

August a f Augustenborg til Tronfølger, og da Frederik V I selv 

optraadte som Kandidat til Tronfølgen, ønskede han under denne 

ejendommelige Situation at have en Mand, der var ham trofast 

hengiven, i Norge. 11. April 1809 udnævntes da K. til Medlem 

a f Regeringskommissionen i Norge og til midlertidig Stiftsbefalings- 

mand over Akershus Stift og Amtmand over Akershus Amt. Kort 

efter blev han tillige Præses for den norske Overkriminalrel. Mellem 

K. og Prins Christian August indtraadte et spændt Forhold, der 

snart gik over til Fjendskab. K. misbilligede Prinsens Krigsførelse 

s<»m kommanderende General og kunde ikke forsone sig med hans 

Valg til svensk Tronfølger, da han ønskede, at Sveriges Krone 

eventuelt skulde tilfalde Frederik VI. I Følge ct udbredt Rygte,



58 Kaos, FreH. Jul.

der fandt Tiltro, skulde K. have stemplet Prinsens Færd som lands- 

forrædersk, hvad K . imidlertid nægtede at have gjort. Ved en 

Sammenkomst med den svenske General Armfelt i Svinesund drøf

tede K. en Plan om det skete Tronfølgevalgs Kuldkastelse. Frede

rik VI skulde i Følge hin være svensk Kronprins og adoptere 

Gustav Adolfs Søn, der da skulde formæles med Prinsesse Caroline. 

Frederik VI fandt denne Plan under al Kritik. Efter Freden i 

Jønkøping og Prins Christian Augusts Afrejse til Sverige afskedigedes 

K . i Jan. i8io fra de nævnte Stillinger i Norge. Ved sin Holdning 

over for den folkeyndede Prins og ved en Optræden, der ikke kan 

frikjendes for Hovmod og Forfængelighed, havde K. forspildt den 

Gunst, hvori han tidligere havde staaet hos Christianias Befolkning. 

Han vendte nu tilbage til Kjobenhavn og overtog sit tidligere Em

bede som Kancellipræsident.

I den følgende Krigsperiode, da Danmarks finansielle Kræfter 

bleve mere og mere udtomte, anvendtes K. i en diplomatisk Sen- 

delse, hvortil Regeringen havde knyttet Forventninger, der dog 

fuldstændig skuffedes. Han overbragte Kejser Napoleon i April 

1811 en Lykønskning fra Frederik VI i Anledning a f Kongen a f 

Roms Fødsel. K. skulde søge at indlede Underhandling om T il

bagebetaling a f de Penge, Danmark havde udgivet til det fransk

spanske Hjælpekorps; men det lykkedes ham aldele.s ikke at faa 

Spørgsmaalet berørt. Heldigere var K. under sin Sendelse til 

Napoleon i Dresden i Juni 1S13, da han skulde overtyde N. om, 

at de danske Troppers Angreb paa Franskmændene ved Hamborg 

i Maj 1813 kun havde været en Tilfældighed og ikke skyldtes et 

Systemskifte fra Kongens Side, for hvilket det dog i Virkeligheden 

havde været et Udtryk. Napoleon beroligedes a f  K.s Forklaring. 

1 Dec. 1813 blev K. ogsaa Justitsminister. Efter Freden i Kiel ud

nævntes han 30. April 1814 til Gehejmestatsminister og i Avg. 1815 

tillige til Chef for Kjøbenhavns Politivæsen med O. H. Hvidberg 

som Politidirektør under sig. Hvad K.s Virksomhed i denne Egen

skab angaar, da taler Fr. 'Phaarup om hans ^mægtige Vilje»; men 

under Jødefejden 1819 sporedes denne i det mindste ikke gjennem 

Politidirektørens Optræden. K . var Medlem a f den 1818 nedsatte 

Kommission, der udarbejdede en Oktroi for Nationalbanken, ved 

hvilken han som Justitsminister blev kongl. Bankkommissær. Den 

betydeligste Reform, der i den anden Periode a f K .s Virksomhed 

som Kancellipræsident knyttcdc.s til hans Navn, var Forordningen 

a f  29. Juli 1814 om Omordningen a f Almue- og Borgerskolevæsenet.
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K. var i Tidens Løb kommen i Besiddelse a f en Række T il

lidshverv. 1802 blev han saaledes Medlem a f Direktionen for det 

Classenskc Fideikommis og 1805 Forstander for Herlufsholms Skole 

og Gods, 1808 Ordensvicekansler, 1824 Ordenskansler og det føl

gende Aar Æresmedlem af det kongl. nordiske Oldskriftselskab, 

ligesom han allerede i8o8 var bleven Æresmedlem a f Kunstaka

demiet. K. blev Kammerjunker 1782 (fra 1781), Kammerherre 1792, 

hvid Ridder 1803 og blaa Ridder 1815. Over for sine underordnede 

udmærkede han sig ved en human Optræden. K. døde i i .  Jan. 

1827, samme Dag som hans Hustru, Kirstine f. Nielsen (f. 1757), Enke 

efter den norske Jærnværksejer Conrad Clausen og Datter af Justits- 

raad, Lagmand Poul N .-? K .s  Ægteskab var han

a d o p t e r e d e H u s t r u s  Børn a f første Ægteskab, og disse adledes 

1804 under Navnet Clauson-Kaas (jvfr. III, 635). Foruden Bæruin 

Jærnværk, som han solgte 1791, ejede K. en kort Tid (1813— 17) 

Bernstorff Slot.
l'haarup, FædreneUndsk Nekrolog 1827. Tychsen, Fortidkalion&*Etaierne 

ng Ingenicurkorpset 1684— 1893. Meddelelser fra Geh. Ark. 1886— 88. Med* 

delelscr fra Krigsarkiverne IV og VI. A. T/lOfSØ€.

K a a s , H an s, o. 1640— 1700, Stiftamtmand, ældste Søn a f  den 

tapre Oberst Jørgen K . (en Mur-Kaas) til Hastrup, der faldt i Fyn

30. Jan. 1658, og Karen Jørgensdatter Grubbe ( f  1695). Han er født 

paa Damsbo i Fyn og udnævntes 1673 til Amtmand i Smaalenenes 

og Frederiksstads Amter, hvilken Stilling han beklædte til 1687, men 

konstitueredes i 1676 under Indfaldet i Sverige som Generalkommis- 

sarius ved Feltarmeen og var fra 1677— 83 Overkommissarius i 

Norge. I 1683 blev han Justitsraad og Assessor i Overhofretten 

samt udnævntes i 1687 til Stiftamtmand i 'Fbrondhjem, hvor hans 

Forhold til Generalmajor Johan Vibe i længere Tid var spændt, 

indtil Grev Christian Gyldenløve under sit Ophold der i 1695 istand- 

bragte en Forsoning. Hans alt for summariske Optræden mod 

'rhrondhjems Magistrat 1691 under en skandaløs Sag paadrog ham 

en Reprimande. Foruden Fædrenegaarden Hastrup i Jylland havde 

han med sin Hustru faaet Del i Elingaard i Onsø, som han 

beboede, medens han var Amtmand i Smaalenene, men siden solgte, 

samt end videre en Ottendedel i Kanestrøm paa Nordmøre, hvor

hos han ogsaa kjøbte nogle mindre Ejendomme i Nærheden a f 

'i'hrondhjem. Imidlertid efterlod han kun ubetydeligt ved sin Død, 

der indtraf under et Besøg i Kjøbenhavn i Aaret 1700. Han blev
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6. Avg. 1673 gift med Sophie Amalie Bielke (f. 1650 t  16. Juni 17031, 

en Datter af Rigsadmiral Henrik B. (II, 327).
Personalhist. Tidsskr. IV, 179. V, 284. Nor 1893— 94, S. 85 ff.

H. J. Huitfeldt-Kaas.

K a a s , H en rik  B ielk e, 1686— 1773, Officer, Søn a f den fore- 

gaaendc, var født paa Elingaard i Norge 7. Sept. 1686. 12 Aar

gammel kom han til Danmark som Page hos den senere Storkansler 

Grev Conrad Reventlow. I sit 18. Aar traadte K . ind i 2. sjæl

landske Rytterregiment for fra neden a f  at uddanne sig i Krigs- 

haandværket. I 6 Aar deltog han i den spanske Arvefolgekrig, 

var med i de berømteste Slag og blev Gang efter Gang haardt 

saaret. Efter Slaget ved Høchstedt (1704) udnævntes han til Kornet 

i Livregiment til Hest, efter Raniillies (1706) til Lieutenant, efter 

Malplaquet (1709) til Kapitajn ved sjællandske nationale Dragon

regiment og vendte nu hjem til Danmark. 17 n  forfremmedes han 

til Major ved 2. fynske Rytterregiment og 1714 som Løn for sit 

«herømmclige Forhold* ved Gadcbuscli til Oberstlieutenant. 1 denne 

Stilling forblev han i 17 Aar, indtil han, efter i 1725 at have faaet 

Obersts Karakter, 1731 udnævntes til Chef for 2. jyske R}tterregi- 

ment. Dette hørte til det Korps, som i Anledning a f  den polske 

'fronfølgestrid 1734— 36 sendtes til Rhinlandene, og K. blev her 

>735 Generalmajor. 1746 steg han til Generallieutenant, 1753 til 

General a f Kavalleriet og dekoreredes 1740 med Danebrogs-, 1754 

med l'imion parfaite-, 1760 med Ele^ntordenen. Under Mobili

seringen 1758 og følgende Aar var han designeret til Chef for et 

Keservekorps, der dog aldrig blev formeret. 1763 fratraadte han 

Kommandoen over sit Regiment, men benyttedes endnu nogle Aar 

derefter ved Inspektioner o. I. Efter henved 70 Aars hæderlig 

'rjeneste lukkede han sine Øjne i. Juli 1773 paa Boltinggaard.

H. B. K. var en uforfærdet Soldat og cn duelig, praktisk Offi

cer med varm Interesse for sin Stand og sit V âal>en, men hans 

Begavelse som Fører har dog næppe stadiet i Forhold til den høje 

Rang, han efterhaanden naaede op til. Hans Virksomhed under 

Felttogene ved Rhinen, den eneste Gang, han fik læjlighed til ak
tivt at optræde i en højere Kommandopost, er i det mindste bicven 

skarpt kritiseret, og de Betragtninger, han fremsætter i sin Selv

biografi, tyde vel paa nogen Læsning, men ikke paa synderlig 

strategisk eller taktisk Indsigt —  hverken naar han optræder som 

Forsvarer a f den slappe Overledelse a f titnævnte Felttog, eller naar
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han, saa sent som i 1765, paastaar, at den (af Frederik li 's  be

rømte Ryttergeneraler indførte) «opkommende Maxime at jage imod 

sin Fjende strider mod al Erfarenhed*. Men K. var i det hele 

en lovlig konservativ Natur, ogsaa paa det administrative Omraade 

en født Modstander saa at sige a f enhver Reform. Over for sine 

undergivne, særlig «den saakaldte gemene Mand*, var han en ret

tænkende og velvillig foresat; derimod beskyldes han for under 

Krigen i Tyskland at have gjort sig skyldig i slemme Udsugeiser 

over for Beboerne.

K . var 2 Gange gift, men havde ingen Børn: 1. (1713) med 

Anne Vind f. v. d. Kuhla (f. 1684 f  Marts 1744), Enke efter 

Kapitajn Krik Banner ( f  ved Helsingborg 10. Marts 1710) og Datter 

a f Bendix v. d. K. til Løgtved; 2. (30. Juli 1750) med Regitse Sophie 

f. Baronesse GUldencrone (f. 25. Maj 1710 f  i792)» Enke

efter Ritmester Christopher Frederik Ahlefeldt ( f  1749) og Datter 

a f Jørgen Baron G. til Urup. Hun blev 1758 Dame de l’union 

parfaite. Med sin første Hustru fik K. BoUinggaard, med den 

anden Nordskov, begge paa Fyn. Den sidste Gaard solgte han; 

a f den første tillige med Rynkebygaard, som han tilkjøbte, oprettede 

han Stamhuset Kaaseslund, som nu, substitueret med en Fideikommis- 

kapital, besiddes a f Familien Huitfeldt('Kaas). Som Godsejer virkede 

han ikke lidet for humane Formaal: istandsatte Kirkerne, udvidede 

Skolerne og oprettede et Hospital.
Personaniist-Tidsskr. IV c^  V.285. 1/Ccrbeck, Ringe Sogn. f f .  W. Harbou.

K a a s , Jen s, 1516— 78, Broder til ovennævnte Bjørn K., sam

men med hvem han synes at have ført et bevæget Ungdomsliv i 

fremmed Krigstjeneste. Da en tredje Broder, Jørgen K ., paa Grund 

a f et under et Opløb i Byen Liineburg begaaet Drab 1552 var 

bleven henrettet i denne By, og det skjønt Kong Christian IIF gik 
i Forbøn for ham, erklærede de 2 Brødre Byen aabenlys Fejde, 

og nu blev det 1554 dennes Tur forgjæves at bede Kongen om 

at formane Brødrene til at holde Fred. J. K. vendte dog snart 

efter hjem til sit Fødeland, thi 1555— 58 havde han her det lille 

Viskum Len. Da saa Krigen med Sverige nærmede sig, sendtes

J. K . 1562 ud for at hverve Landsknægte, men snart fik hans 

krigerske Erfaring og Dygtighed en langt betydeligere Anvendelse, 

i det 1564 den fra Svenskerne i Begyndelsen a f Krigen erobrede 

\igtige Grænsefæstning Elfsborg blev ham betroet. Der stilledes 

ham her en yderst vanskelig Opgave, thi Slottet var brostfældigt
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og slet forsynet med Folk, Proviant og Munition, hvortil endda 

kom jævnlige Mytterier blandt Landsknægtene, som knurrede over 

den hyppige Udebliven a f  deres Lon; men J. K . viste sig Opgaven 

voxen, og trods alle Anstrængelser lykkedes det ikke Fjenden ni 

tage Klfsborg tilbage. Hans Skovgaard skrev allerede 1565 til

Hr. Mogens Gyldenstjeme: Sandhed, J. K. gjør som cn god

Karl, man burde ikke at forlade ham», og det lykkedes da ogsan 

altid at undsætte ham, inden det blev for silde. Forst i Nov. i56<ji 

fratraadte J. K. Elfsborg, i det han var l)leven Øverste over samt

lige landsknæ gte; han gjorde da endnu i Krigens Slutning et Par 

mindre T og ind i Sverige. Sine sidste Leveaar tilbragte J. K. i 

Ro. .Alt 1567 havde han faaet l^nsbrev ]>aa Gudumlund, som hon 

1573 afkjobte Kronen; desuden ejede han Vdrgaard i Helium 

Herred, som hans Moders Søskendebarn Fru Anne Bjørn havele 

testamenteret ham. Et Par større fæn havde han dog, nemlig 

Silkeborg 1573— 77 og Aalborghus fra 1577 til sin Død, 14. Dec. 1578. 

J. K. levede i barnløst Ægteskab med Margrethe Lange, Søster til 

.Alkymisten Erik L. og selv a f  Samtiden skattet for sin Lærdom. 

Hun ægtede 1584 Knud Brahe (II, 594) og døde 1622. Tfnset.

K a a s, Johan R a n tzau , 1707— 88, Officer, var født 1. Dec. 

1707 i Ve.stsjælland. Hans Fader, Claus Sehested K. (af Slægten 

med Muren i Vaabenet), var Lieutenant ved 3. sjællandske Rytter

regiment; Moderen hed Helene Dorothea f, v. Zerbst. Sønnen 

blev 1731 Kom et ved 2. fynske, 1734 ved Neubergs Rytterregiment, 

1736 Lieutenant, 1741 forsat til Hestgarden, 1747 Major af Kavalleriet, 

1750 Ritmester af Garden, 1755 Oberstlieutenant og 1761 Oberst af 

Kavalleriet samt virkelig Major ved Garden, 1763 virkelig Oberst

lieutenant ved oldenborgske Kyrasserregiment i Holsten. Da dette 

opløstes 1767, blev K. sat paa Ventepenge, forfremmedes 1773 til 

(Generalmajor og afskedigedes 1781 med GeneralUeutenants Karakter. 

Han døde i i .  Fcbr. 1788 i Itzeho. Gift 25. Avg. 1766 med Maxi- 

miliane Dorothea Juliane v. Schomburg (Schaumburg) (f. 25. Avg. 

1746 f  17. Febr. 1795), Datter af Konferensraad B. L. V. v. S. til 

Mehlbek, Præsident i Altona.
Personalhist. Tidsskr. V, 287. H . IV. Harbou.

K a a s , Jørgen , 1554— 1619, Søn a f Erik K. (af Mur-Kaaseme) 

til Gjelskov og Anne Emmiksen, blev født paa Gjelskov, til hvilken 

Gaard han selv siden skrev sig. 2 Aar gammel blev han fader-
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løs Og 7 Aar gammel moderløs, hvorfor han opdroges først hos sin 

Broder Mogens, siden hos sin Moders Fætter Otte Emmiksen til 

Refsø, der siden sendte ham til Henrik Rantzau til Salzau, hvem 

han fulgte i fremmed Krigstjeneste. Efter sin Hjemkomst fik han 

1578 Bestalling som Skibschef. Senere havde han betydelige For- 

leninger: 1587— q6 Vardøhus, 1608— 14 Kjøbenhavn og 1614 til sin 

Død, 8. Maj 1619, Aarhusgaard. 3. Avg. 1600 havde han ægtet Dorthe 

Ovesdatter Juul til Mejlgaard, der overlevede ham i mange Aar. 

Hun synes at have været cn meget selvstændig og driftig Kvinde, 

der fonulen sin nævnte Fædregaard besad Hedegaard, Her.somgaard, 

Eaagc, Restrup og Skovsgaard. De havde cj Born.
J. Ligpned. ov. J. K. Thiset.

K a a s , Jørgen, ft* 16/̂ «— 1692, var Søn a f nedennævnte Mogens 

K. til Støvringgaard ( t  1656). Han arvede Del i sin Fædrenegaard 

samt som Enceje Gudumlund. 1649 fik han, der da var Kammer

junker hos Dronningen, Jungshoved i Forlening, og 14. Avg. s. A. 

havde han paa Kjøbenhavns Slot Bryllup med en a f Dronningens 

Hotjomfruer, Margrethe Cathrine Buchwald. Jungshoved ombyttede 

han 1651 med Tune, Aabygge, Vemb og Hvaløer Skibreder i Norge, 

som han atter fratraadte 1653, da han blev Lensmand paa Rugaard. 

Under Krigen havde han Befaling at føre Inspektionen over Fyns 

Defension. 1 Okt. 1660 har han i Kjøbenhavn underskrevet Haaod- 

fæstningens Kassation, hvorimod hans Underskrift ikke findes under 

Souverænitetsakten. Da Lenene omdannedes til Amter, udnævntes 

J. K. 1662 til Amtmand over Kugaards Amt, men Stillingen var 

kun ringe; 1691 regnedes den for den slettest lønnede Amtmands

post i hele Landet. 1684 overdrog Kongen ham Brugen a f Aagaard 

og Aagaards Mølle som Afkortning paa tilgodehavende Løn, og her 

er han formodentlig død, thi hans Begravelse stod 17. Juni 1692 i 

Haarslcv Kirke. Skjønt Enken ejede Gudumlund til sin Død i Nov. 

J701, forblev hun dog ogsaa boende paa Aagaard.
Verfe) Simonsen, Rugaard II, 2, 27 IT. Thisel.

K a a s , M ogens, 1576- 1656, til Støvringgaard, Rigsraad, Søn 

af Erik K. til Lindbjærg og Kirsten Pedersdatter Galt, tilhørte 

Sparre-Kaasemes Slægt. Om hans Ungdom vide vi kun, at han har 

studeret i Heidelberg og 1590 i Leipzig. 1602— 6 var han Hofjunker, 

forlenedes det sidstnævnte Aar med Halmstadgaard til 1613, fik 

derefter Ørum til 1619 og ombyttede saa dette læn med Mariager.
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Som Lensmand her synes han at have udfoldet en ikke ringe Virk* 

somhed og tog sig særlig a f den forfaldne Mariager Kirkes Istand

sættelse. 1615 var han bleveo Oberst for det jyske Regiment. 1 
Marts 1624 udnævntes han til Rigsraad; s. A. sendtes han til 

Butzow i Meklenborg for at overvære Kongens Broder Hertug 

Ulriks Bisættelse og ledsagede i Sept. s. A . Christian IV til Gul

land. Under Kejserkrigen hk han i Jan. 1626 Stillingen som Krigs- 

kommissær, .sendtes i Marts s. A . til Brunsvig og kaldtes ogsaa i 

Sommeren 1627 til Krigsskuepladsen i Nordtyskland. Ved sin Hjem

komst fandt han sit Len meget forarmet, snart fulgte den kejserlige 

Invasion, og han flygtede til Marstrand. Efter Freden i Lybek hk 

han det Hverv at undersøge Forholdene i Jylland, men 1631 om

byttede han Mariager Len med det store Nyborg Len og regnedes 

fra da a f til de fynske Raader. 1633 opnaaede han Værdighed 

som Ridder, var senere under Svenskekrigen mellem de Kommis

sarier, der havde den højeste Inspektion over Fyn, og forhandlede 

i Maj 1645 sammen med Rigsmarsken .\nders Bille med Provinsens 

.\del om Bevilling a f en Hovedskat. Den Vrede, som Nægtelsen 

a f  denne nedkaldte fra Kongens Side over .Anders Billes Hoved, 

synes dog ikke at have ramt K .; men nogen fremtrædende politisk 

Rolle har han næppe spillet i den følgende Tid.

Derimod har han i det hele udfoldet en betydelig Virksomhed 

som Godsejer; han vidste at samle de fleste a f sin Slægts Ejen

domme paa sin Haand, afkjøbte sin Broder Niels Støvringgaard og 

opførte 1622— 23 Hovedbygningen der, skaffede sig tillige Ene

besiddelsen a f Hemroestrup, til hvilken Gaard han samlede Bønder

godset, ejede desuden Gudumlund og flere andre Gaarde i Jylland 

og paa Fyn. Som Lensmand paa Nyborg viste han Iver for at 

forbedre Avlingen til Ladcgaarden, men lod det gaa ud over Bøn

derne paa en haard Maade. Efter hans egne Udtalelser straffede 

han de jordegne Gaardmænd med Hensættelse i Taarnet eller anden 

Revselse, paalagde dem imod vanlig Skik Tærskning og forøgede 

Gjæsteripenge og Æ gter; sin Opfattelse udtalte han med de Ord, 

at hvis Bonderne fik Frihed til efter egen Vilje at sige nej til, hvad 

der befaledes dem med Hensyn til Avlingen til Ladegaarden, vilde 

ingen Lensmand kunne faa den dreven. Hans Fremfærd gav 

Anledning til en Række Klager fra Bønderne lige fra 1649— 5̂ * 

5. Okt. 1606 havde han ægtet Sidsel Friis, en Søster til Kansleren 

Christian F. til Kragerup; hun døde 7. Juni 1646; han selv oplevede 

den høje Alder a f  80 .Aar, i det han først døde 3. Nov. 1656.
Saml. t. jydsk Hist. og Topogr. Il, 343 IT. y ;  Frtdtricia.
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K a a s , M ogens, 1593— 1639, blev født 3. Marts 1593 og var 

Søn a f Jens K . (af Slægten med Sparren) til Ørgaard og Ellen 

Stygge til Frøstnip. T il begge disse Gaarde skrives han, men efter 

at han 1632 havde tilkjøbt sig Krabbesholm ved Skive, blev denne 

Gaard hans Hovedbesiddelse. 1624 blev M. K. Lensmand paa 

Kjøbenhavns Slot, og vistnok i denne Egenskab beordredes han 

gjentagne Gange til at tage Sæde i Admiralitetet. Han fratraadte 

Kjøbenhavn 1629, men hk i Steden Dueholm, som han beholdt til 

sin Død, der allerede indtraf 15. Marts 1639 paa Krabbesholm. 

Hans Hustru, Johanne Styggesdatter Høg (f. 19. Jan. 1595, gift

8. Okt. 1626), overlevede ham kun til 10. Maj 1639. Thisef.

K a a s , N iels, 153^— 94, til Taarupgaard, Kongens Kansler. 

Faa Navne fra det 16. Aarhimdrede have en saa sympathetisk 

Klang for os som denne Statsmands. Hos ham vare Klogskab og 

Arbejdsomhed, Mildhed og Fasthed forenede, og det IMdsrum, da 

han indtog den første Plads i Statstjenesten, hører til de ærefuldeste 

og lykkeligste i vor Historie.

Han var født paa Staarupgaard i Viborg Stift. Hans Fader, 

der ogsaa hed Niels K . (og tilhørte Slægten med Sparren i Vaa- 

benet), var allerede død 7 Maaneder før hans Fødsel, og Moderen, 

Anne Bjørn, døde, da Sønnen var 5 .Aar gammel. Under disse 

Forhold traadte Farbroderen Mester Mogens K . til Taarupgaard, 

der var Regnskabsprovst i Jelling Syssel og senere Kantor i Ribe 

Kapitel, den forældreløse Dreng i Faders Sted og satte ham i 

Viborg Skole, der den Gang styredes a f Rektor Oluf Nielsen Skytte, 

hvem N. K. altid senere viste megen Taknemmelighed for den Vej« 

ledning i lå rd o m  og gode Sæder, han havde givet ham i hans 

unge .Aar. Under en heoved oaarig Skolegang i Viborg lærte han, 

hvad Skolerne den Gang kunde yde, nemlig, ved Siden a f  en fyl

dig Kristendomskundskab, en god Del I..atin, noget Græsk samt 

nogle dialektiske og rhetoriske Regler. Udrustet med denne Lær

dom blev han 1549 sendt til Kjøbenhavn, hvor han a f  sin ældre 

Broder Bjørn K . (s. ovfr.), der efter Farbroderens Død (1543) var 

hans Værge, blev sat i Huset hos Dr. Niels Hemmingsen, der 

havde mange andre adelige og uadelige Kostgængere. Under dennes 

Vejledning udvikledes ret de fortrinlige Anlæg, som N. K . a f Na

turen var begavet med. Hemmingsen kunde ikke noksom rose den 

Skarpsindighed, hans senere saa berømte Lærling lagde for Dagen 

ved de dialektiske Øvelser, han anstillede med sine Disciple, og

Dan>k b io ^ . Lex. IX . Kebr. 189$. 5
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han spaaede, at der i Tiden vilde blive en mærkelig Mand a f  ham. 

Den Færdighed i at tale og skrive Latin, som K . medbragte fra 

Skolen, udvikledes end mere; han hk en vis Grad a f  theologisk 

Dannelse, gjordes bekjendt med Udtog a f Verdens- og Fædrelands

historien samt begyndte paa ethiske og juridiske Studier. A t han 

skjønnede paa den Vejledning, Hemmingsen havde givet ham, hk 

han i sit følgende Liv rigelig lejligh ed  til at vise, og han bevarede 

altid et trofast Vennesind mod sin gamle Lærer, ogsaa efter at 

denne var kommen i Ugunst paa de højeste Steder og var blcven 

haardt ramt a f  Modgang.
Efter 4 Aars Ophold i Hemmingsens Hus var det N. K.s Ønske 

at drage til fremmede Højskoler. Først besøgte han sin Hjemstavn, 

hvor han siden Farbroderens Død rimeligvis var Ejer a f  Taanip- 

gaard. Under Overrejsen til Lybek strandede Skibet, der førte 

ham, paa Femerns Kyst, og han bjærgede kun med Møje Livet. 

1 Maj 1554 blev han immatrikuleret i Wittenbcrg, hvor han blev 

en af Melanchthons flittige Tilhørere. Ogsaa her tildrog han sig 

Opmærksomhed ved sin fortrinlige Begavelse. Senere studerede 

han i Frankfurt ved Oderen og i Løwen. Fra sidstnævnte Sted, 

hvor han dvælede en Tid lang, gjorde han en Udflugt til Krigs

skuepladsen, da de franske og spanske Hære stode i Vaaben mod 

hinanden ved St. Quentin (1557). Endelig vendte han tilbage til 

Fædrelandet, rigere udstyret med Kundskaber end de fleste sam

tidige unge Adelsmænd. Navnlig besad han en Indsigt i Historie 

og Statsvidenskab, som den Gang ingenlunde var almindelig, og 

en Færdighed i at tale Latin, der i hine Tider var a f Vigtighed 

for den, .som attraaede højere Poster i Statens Tjeneste, navnlig 

hvor det gjaldt Forhandlinger med Udlandet.

Ikke længe efter sin Hjemkomst blev N. K. ansat i Kancelliet, 

og her gjorde han sig snart saa beniærket ved Forretningsdygtighed, 

at der blev betroet ham betydelige Hverv, særlig under den nor

diske Syvaarskrig. naar Kongen paa sine Rejser havde medtaget 

Kansler Johan Friis og den øverste Sekretær Hans Skovgaard, og 

det da tilfaldt ham at forestaa den Del a f  Kancelliet, som var 

forbleven i Kjøbenhavn. En gammel Beretning siger om den an- 

strængendc Tjeneste, han under disse Forhold havde: «Der var 

mange Nætter, han og de andre a f Kancelliet ikke kom ned, men 

maatte sidde og skrive hele Nætter over>. 1568 og 69 deltog han 

i de fhigtesløse Fredsforhandlinger med Svenskerne i Roskilde og 

paa landegrænsen ved Ulfsbæk. 1570 vare han og Rigsraademe
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Peder Bille og Jørgen Kosenkrante den danske Regerings Afsendinger 

ved Afelutningen a f Freden i Stetdn ligeson) ogsaa ved Forhånd* 

Ungen med Sverige i Brømsebro 1572.

Efter Johan Friis' Død i Dec. 1570 fungerede N. K. som 

kongelig Kansler, indtil han paa Herredagen i Randers i Maj 1573 

blev endelig beskikket til denne vigtige og ansvarsfulde Post, hvor

ved han, i alt Fald efter Rigshofmester Peder Oxes Dod (1575), 

blev den første Mand i Riget næst Kongen. Som Embedsløn af

lagdes han med St. Knuds Kloster i Odense; desuden havde han 

nogle mindre I^n (Knubbelykke Birk paa Laaland og Rynkeby \ 

Fyn) samt Præbender i Roskilde og Viborg Kapitler. 1577 fik han 

desuden Asmild Kloster.

1 den lange .Aarrække, N. K . forestod Kanslerembedet, ind- 

lagdc han sig Berømmelse som en duelig og hæderlig Statsmand. 

Frederik U satte megen Pris paa ham og vilde gjærne altid have 

ham om sig. Kongen var ikke gælden noget vanskelig at omgaa.s, 

men Kansleren forstod som oftest ved forsigtig Klogskab at bøje 

hans Sind i den Retning, som var tjenligst for Rigernes Vel. Den 

Mildhed forenet med Fasthed, som N. K. besad, gjorde ham godt 

skikket til med Held at drive vanskelige Underhandlinger og at 

føre dem til et heldigt Resultat. Særlig kan fremhæves hans For

tjenester ved Jævningen a f de langvarige slesvigske Lensstridigheder 

(*579)> Successionssporgsmaalet efter Hertug Hans den ældre (1581) 

og Delingen med Hertug Hans den yngre (1582). Efter Freden i 

Stettin er en Fremgang kjendelig saa at sige paa alle Punkter af 

Statslivet, og man tager næppe fejl ved at tillægge Kansleren en 

væsentlig Del a f Æren derfor.

Som Kongens Kansler var N. K. tillige Universitetets Kansler 

eller «øverste Konservator*, en Stilling, hvortil hans Kjærlighed til 

Videnskaben og dens Dyrkere gjorde ham fortrinlig skikket. Mange 

ham tilegnede Skrifter vise, hvor stor en Tillid Skribenterne havde 

til ham. For Tyge Brahes og Anders VedcIs videnskabelige Be

stræbelser viste ban kraftig Deltagelse. Selv besad han stor Kjær

lighed til Historien. «Han har en saadan Hukommelse og Indsigt 

i Historiens, skrev Jacob Ulfeldt 1585, «at om han ikke overgaar 

disse 'riders Historieskrivere, kan han dog visselig lignes ved de 

forfarneste iblandt dem; og da han nu, skjont han er beskæftiget 

med Rigels sværeste Forretninger, ikke des mindre viser sig at 

have en usigelig Lyst til Historien, saa tvivler jeg ej heller paa, 

ut han en Gang i sin Tid vil opinuntre de efterladne til at fort-

5*
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sætte vore Historier efter Saxo» paa det at, hvad i dette I>and af 

store Bedrifter mærkværdigt er hændet, derved ogsaa kan blive 

kundbart for Udlændinger.» Med den lærde Dr. David Chytræus 

i Rostock, der syslede med Nordens Historie, stod han i Brev- 

vexling, meddelte ham Vink og Raad og interesserede sig levende 

for hans Arbejders Fremgang. Der berettes, at K. selv skal have 

forfattet en kort Udsigt over de danske Kongers Historie, der dog 

næppe har været bestemt til at udgives. I det hele havde han et 

klart Blik for Historiens Betydning og mente, at Statsmænd og de, 

der havde Rigers Styrelse i deres Haand, ikke noksom kunde sætte 

Pris paa den og drage Lærdom a f den. Ham skyldes det fiemfor 

nogen anden, at en Lærer i Historien (Dr. Niels Krag) for første 

Gang blev ansat ved Kjøbenhavns Universitet. Overhovedet laa 

det akademiske Væsen ham varmt paa Sinde, om end selvfølgelig 

Omsorgen for hele Statens Vel var og blev det første for ham.

De sidste 6 Aar a f  N. K .s Levetid stillede større Krav til 

hans Klogskab, Fædrelandskjærlighed og .Arbejdskraft end noget 

andet Tidspunkt a f  hans Liv. Da han stod ved Frederik H's Døds

leje (4. April 1588), lovede han den døende Konge at tage sig af 

hans efterladte, og han havde sikkert god Vilje dertil; men del 

viste sig senere, at det ikke altid var en let Sag at forene Pietets

hensynet mod Kongehuset med Omsorgen for Fædrelandets l'arv, 

der dog utvivlsomt maatte være hans første Opgave, særlig efter 

at det samlede Rigsraad 15. April s. A. havde overdraget ham 

med 3 andre Mænd a f dets Midte som Regeringsraad at forestaa 

Rigernes Styrelse, saa længe den udvalgte Prins (Christian IV) var 

i sine umyndige Aar. Det maatte vel betragtes som Løn for N. K .s 

forøgede Arbejde, at han samtidig forlenedes med Lekkende og 

senere (1592) tillige med Thistedgaard. Men det var ogsaa store 

Vanskeligheder, han 6k at kæmpe med, og mangen en Gang har 

han vistnok følt Regeringens Byrde hvile tungt nok paa sig. 

Almindelig siges, at N. K. personlig ikke havde været utilbøjelig 

til at indrømme Enkedronning Sophie Andel i Styrelsen a f Rigerne, 

men at Rigsraadet vilde det anderledes, hvoraf Følgen siden blev 

mange pinlige Forhandlinger med Enkedronningen og hendes Fader, 

Hertug Ulrik a f  Meklenborg, Forhandlinger, som vistnok jæviUig 

ere gaaedc en saa mild Personlighed som N. K. meget nær, men 

under hvilke han dog viste en lu-okkelig Fasthed med Hensyn til, 

hvad han mente der tjente Fædrelandet og den udvalgte Konge 

bedst. Enkelte Historikere (f. Ex. G. L . Baden) have gjort Enke-
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dronniagens Udelukkelse fra Regeringen til en svær Anklage mod 

«01igarkerne» i det hele og N. K. i Særdeleshed. Ligeledes er der 

anket over, at man saa længe forholdt den udvalgte Konge den 

selvstændige Regering, selv efter at han 1593 a f Kejseren var er* 

klæret for myndig i Hertugdømmerne, at man opgav Kongehusets 

Arveret til Slesvig og Holsten og lod Christian IV  blive valgt til 

Hertug der, samt at Adelen begunstigedes paa de andre Stænders 

Bekostning. Imod disse Anker kan der dog gjøres grundede Ind

vendinger. Vist er det i alt Fald, at den Politik, N. K . hyldede, 

var ægte dansk, maadeholden og forsigtig, saa lidt udæskeode 

mod Udlandet som muligt og skaansom over for Folkets Skatteevne, 

altsammen Egenskaber ved en Regering, som siden ofte haardt 

have været savnede. De Aar, da N. K . stod i Spidsen for Lan- 

<lets Styrelse, danne ikke en Modsætning til de lykkelige Aar i 

Slutningen a f Frederik II's Tid, men ere en hæderlig Fortsættelse 

a f dem. Med Sandhed blev der sagt om ham ved hans Jordefærd: 

«Han haandhævede Lov og Ret og vilde, at det skulde gaa vel 

til i Land og Riger. Han raadede til og afvendte, at ingen a f 

Rigets Stænder skulde forurettes imod deres Friheder og Privilegier, 

men herved beskyttes og beskjærmes. I daglig Omgang var han 

venlig og omgængelig, ingen for god. Han gjorde hver Mand (il 

gode, fattige og rige, og sønderlig haandhævede han Guds Æ re 

og vor kristelige Religion. Han forfremmede lærde Folk og havde 

dem i sin Omgængelse. Hans gode Navn og Rygte er ikke aleneste 

bekjendt iblandt os, men og i fremmede Lande, blandt Herrer og 

Fyrster og deres Raad, med hvilke han formedelst den gode Kom

munikation og Forstaaelse, han har haft med dem, har holdt dette 

Rige i godt Venskab og Enighed.*

Det strænge Arbejde, som Kanslerens ansvarsfulde Stilling 

medførte, og de for hans milde og ædle Sind saa pinlige Stridig

heder med Enkedronningen bevirkede, at N. K. tidlig ældedes. 

Han havde i et Aars Tid følt sig svag uden dog at ville give efter 

derfor; endnu i Forsommeren 1594 ledede han, skjønt syg, Rigs- 

raadets Forhandlinger paa Herredagen Uger igjennem, forhørte 

Sager paa Rettertinget og afsagde Domme; men ved Midsommertid 

vare hans Kræfter udtømte. Han lod da Præsten ved Nicolai Kirke, 

Mester Isak Grønbæk, kalde til sig, at han skulde betjene ham med 

den hellige Nadvere. Det er tiltalende at læse, hvorledes den 

gamle Statsmand beredte sig til at vandre bort her fra. Nogle Dage 

før hans Død kom den unge udvalgte Konge efter hans Ønske til
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ham; de øvrige Medlemmer a f Regeringsraadet vare paa samme 

Tid  tilstede; i bestemt Forudsætning a f  sin nær forestaaende Bort

gang gav da N. K. den unge Herre forskjellige Kaad med Hensyn 

til Regeringens fremtidige Førelse, navnlig bad han ham at bære 

Omsorg for Flaaden, hvorpaa Rigets Forsvarskraft saa væsentlig 

beroede, underviste ham om, hvilke Stater og Naboer han helst 

skulde holde Venskab med, samt gav ham et kort Overblik over 

de bestaaende Forbund og Overenskomster med fremmede Magter. 

Endelig overrakte han ham Nøglen til Hvælvingen, hvor Statens 

Arkiv og Rigsklenodicrne gjemtes, i det han føjede til: «£ders 

Naades Herre Fader, højlovlig Ihukommelse, lovede jeg paa hans 

yderste, at jeg med al Magt, Raad og Troskab skulde sørge for, 

at Kronen kom paa eders Hoved. Men nu hindrer Døden mig 

deri efter Gtids Vilje; dog vil jeg gjøre, hvad jeg kan, og leverer 

derfor herved i eders Naades egne Hænder Nøglen til Hvælvingen, 

hvor Krone, Spir, Sværd og Æ ble siden hans Død have ligget 

forvarede. Tager derfor Rigets Klenodier a f Gud selv, bærer 

Kronen med Pris og Ære, regerer Spiret med Visdom og Naade, 

fører Sværdet med Retfærdighed og Magt og holder Æ blet fast 

med Raad og Forsigtighed. Gud velsigne Kongen! Far nu vel 

Konge, far vel Riger og I^ande, far vel al Verden! Kom nu, o Jesus, 

naar du vil, nu dør jeg gladelig.*

29. Juni 1594 døde N. K., 60 Aar gammel. Hans Bisættelse 

fandt 28. Juli Sted i vor Frue Kirke i Kjobenhavn; Sjællands Biskop, 

P. J. Vinstrup, talte sande Ord om denne sjældne Mand, «skjænket 

og given af Gud til at tjene sit Fædrenerige og at bruges udi 

verdslige og politiske Bestillinger, hvis Lige man ikke finder mange*. 

«Sin Herre og Konning haver han tjent aarie og silde saa vel 

som Undersaatteme med al l'roskab og Flittighed og haver været, 

saa at sige, en Træl udi denne Verden, saa at det ikke er at for

undre, at ban paa det sidste er bleven mat og træt.* Efter Bi

sættelsen førtes Liget til Viborg Domkirke for at jordes der. Ved 

Universitetets Sørgefest talte Dr. Hans Slangerup og gav en udførlig 

og smuk Fremstilling a f  den bortgangne Kanslers Levnedsløb og 
Fortjenester. Han havde al sin Tid levet ugift, som det paa hin 

Tid ofte var Tilfældet med de Mænd, der nøje vare knyttede til 

Kongens Person og maatte følge ham paa hans Rejser. Historie

skriveren Niels Slange giver ham det Vidnesbyrd: «Han stræbte 

ikke efter Midler eller Formue, men hans eneste Øjemærke var at 

tjene Gud, sit Fædreland og sin Næste og at efterlade sig et godt



O g  berømmeligt Navn. Dette slog ham heller ikke fejl; thi hans 

N'avn er endnu den Dag i Dag indenlands udødeligt, og mange 

udenlandske Historier tale om ham med største Berømmelse som 

en Mand, der i de Dage blev holdt for en af de klogeste i Evropa.»
Rwrdam, Kbhvns Universitets Hisi. 1537— 1621 II. T . Lund, Christian IV'.s 

Skib p. SkanderlKirg S«. H . F . Rørdam.
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K a a s , U lr ik , 1677— 1746, Søofficer, Stiftamtmand, af Mur- 

Kaasernes Slægt, Søn a f Amtmand over Lundenæs og Bøvling 

Amter Jørgen Grubbe K. (f. 22. Jan. 1643 f  i i .  Dec. 1711) og Bir

gitte Sophie Sehested (f. 1643 j  22. Okt. 1721), blev født i Sommeren 

1677, indtraadtc som J^ærling i Marinen 1690, var først ansat under 

Niels Juel, senere et Aars Tid med Broderen Jens Juel i Sverige. 

1695 gjorde han et Togt til Frankrig med Ivar Huitfeldt, var der

efter i Middelhavet med Kommandør Hjøm og overgik efter sin 

Hjemkomst i hollandsk Tjeneste, hvor han 1696— 1700 i Orlogs-, 

Kaper- og Koffardiskibe som Matros, Underofficer og Styrmand 

uddannede sig grundig til praktisk Sømand. 1697 avancerede han 

til Underlieutenant, 2 Aar senere til Premierlieutenant, ved Hjem

komsten 1700 forfremmedes han til Kapitajnlieulcnant; som saadan 

gjorde han nogle 1'ogter, bl. a. med Kongen til Norge (1704), og 

blev 1708 Kapitajn. 1705— 9 var han paa Indrullering i Jylland, 

.Aaret efter sendtes han til Holland for at hverve; han havde Held 

med sin Expedition, men inaatte døje mange Farer og Gjenvordig- 

heder, da Hollænderne havde forbudt fremmede at antage Søfolk.

1710 deltog K. som Chef for Orlogsskibet «Prins CarU i Slaget 

paa Kjøge Bugt. I de paafølgende Krigsaar var K. bestandig 

Skibschef og lige saa anset som heldig. 1715 forfremmedes han til 

Schoutbynacht (efter 1710 at være bleven Kommandørkapitajn og

1711 Kommandør) og var s. A. med sin Svoger Admiral Råben i 

Slag med Svenskerne ved Jasmund. I Følge Riegels skal han her 

forgjæves have opfordret sin Chef til at benytte Sejeren; ud paa 

Vinteren holdt han med en mindre Eskadre Østersøen ryddelig og 

kom først hjem efter Nytaar. Det paafølgende Foraar gik han 

atter til Søs, stødte i Taage paa en langt overlegen svensk Styrke 

under D. Wilster og maatte flygte; ved en lige saa dristig som 

dygtig udført Retræte inden om Grundene ved Falsterbo undslap 

han sine Forfølgere og kom vel beholden til Sundet. 171S blev han 

Viceadmiral. 1723— 26 var han Indrulleringschef i Jylland. I en 

Indberetning, som den i russisk Tjeneste overtraadte D. Wilster
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giver om Forholdene i den danske Marine, betegner han K. som 

en af dennes dygtigste Officerer («K. est sur tous les autres mon 

héros*). 1732 fik K . —  rimeligvis ved Intriger a f Admiral Rosen* 

palm —  Afsked med l ’itcl som Admiral og ansattes som Stiftamt

mand i Uergen, hvor han forblev indtil 1737, da han flyttede til 

Gaarden Sandvig ved Frederiksborg; her boede han med svækket 

Helbred og knuget a f  Næringssorger hos sin talrige Familie, hvem 

han foregik med det smukkeste Exempel paa mandig og taalmodig 

Karakter, indtil sin Død, 28. Deo. 1746. —  K . var gift 2 Gange:

I .  (1715) med Karen Sophie f. Rubring ( f  1724); 2. (1726) med Mette 

f, Matthisen (f. 1694 f  1770), Datter a f Klokker Søren M. (f. 1653 

f  1740) og Maren Nielsdatter Banner ( f  1719) og Enke efter Major 
Eberlin. C. W iik.

K a a s , U lrik  C h ristian , 1729— 1808, Søofficer, Søn a f  foran 

nævnte Admiral Ulrik K. og født 21. April 1729, blev 1749 Sekond* 

lieutenant i Marinen, 1755 Premierlieutenant, 1758 Kapitajnlieutenant, 

1763 Kapitajn, 1770 Kommandørkapitajn, 1781 Kommandør, 1790 

Kontreadmiral, 1797 Viceadmiral og 1804 virkelig Admiral. 1771 

udnævntes han derhos til Generaladjudant og 1780 til Kammerherre. 

—  1760 ansattes K. som Interimsekvipagemester ved Dokken, men 

havde samtidig med denne Stilling en Del Udkommandoer som 

Fregatchef indtil 1765. Han deltog 1770 som Chef for lanjeskibet 

*Mars» i Schoutbynacht F. C. Kaas’ mislykkede T ogt til Algier og 

1773 i sammes Togt til Østersøen som Chef for Linjeskibet «Ebe* 

nezer». Efter en Del andre l'ogter udsendtes K. 1779 som Chef 

for Linjeskibet «Holsten» til Kap for der fra at konvoiere hjemad* 

vendende Ostindie- og Kinafarere samt for at afgive Forstærknings- 

mandskab til de danske Kolonier i Guinea, som Hollænderne den 

Gang havde fortrædiget. Paa denne Rejse døde 84 Mand a f Be* 

sætningen, i hvilken Anledning man efter Skibets Hjemkomst lod 

anstille Undersøgelser af K .s Forhold. Følgen af disse blev, at 

han frikjendtes for Skyld, men at Besætningernes Behandling og 

Bespisning herefter væsentlig forbedredes. 1778, da Kommandør 

Walterstorlf overtog Stillingen som Holmens Chef, ansattes K. i 

hans Sted som virkelig Ekvipagemester paa Nyholm og blev sam

tidig Kommitteret i Konstruktionskommissionen. Efter nok en 

Udkommando i 1782 overtog han 1788 Kommandoen over Sødefen- 

sionen pa«a Kjøbenhavns Ked, men aftraadte kort efter igjen fra 

dette Hverv for at blive Kommandant paa Toldboden, i hvilken
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Stilling han forblev indtil sin Død, 22. i $o8. —  K. blev 176S

gift med Frederikke Amalie Charisius (f. 29. Dec. 1749 f  18. Marts 

1828), Datter a f Konferensraad Const. Aug. C. C. With.

K a a s , W o lfgan g , 1724— 78, Søofficer, a f Mur-Kaasemes Slægt 

og Søn a f Kapitajnlicutenant i Marinen Ahasvcnis K. (f. 15. Nov. 

*693 t  5. Marts 1744) og Anne Birgitte f. Scheen (f. 1696 + 17. Maj 

1765), er fodt 1724 (dobt lo. April), blev Sekondlieutenant i Marinen 

1743, Premierlieutenant 1746, Viccckvipagemester ved Holmen 1749, 

virkelig Ekvipagemester paa Nyholm 1751, (Capitajnlieutenant 1754, 

Aaret efter Interimshavnemester og Medlem a f Havneraadet samt 

Medlem af Konstruktionskommissionen, 1758 Kapitajn. S. A . over

tog han som ældste Ekvipagemester Opsynet med Dokken; 1762 og 

63 var han udkommanderet med Linjeskibe; 1765 fik han Tilsyn 

med Havnens Opmudringsvæsen og blev Medlem a f en Kommission 

angaaende Tøjhusets Adskillelse fra I^ndetaten. 1767 avancerede 

han til Kommandorkapitajn og ansattes Aaret efter i den vigtige 

Stilling som Holmens Chef. Efter hans Fætter Schoutb)macht F. C. 

Kaas’ uheldige Kxpedition til Algier foranledigede Struensee ham 

afsat fra denne Post, fordi han havde været forsømmelig med 

Udrustningen a f de medgivne Bombarderfartøjer (s. ovfr. S. 54 f.). 

1774 og 75 bestyrede K., som 1769 var bleven Kommandør, der

efter som Interimschef Værftet ved Frederiksværn, men da hans 

Modstander Gehejmeraad og Admiral Romeling 1775 var død, og

K.s Stedfortræder, Kontreadmiral F. Reiersen, var bleven afskediget, 

blev K. paa ny udnævnt til Holmens Chef 1776, hvilken Stilling 

han med Dygtighed vedblev at beklæde til sin Død, 15. April 1778. 

Aaret forinden var han bleven forfremmet til Kontreadmiral. —

K. var gift 2 Gange: i. (1753) med Anne Marie f. Larsen (f. 1734 

t  i April 1760); 2. (1761) med Frederikke Amalie f. Hagen (f. 1743 
+ i Febr. 1831), Datter a f  Apotheker i Kjøbeohavn Bemh^-d H. 

(f. 1696 f  1747) Og Anne Margrethe f. Cøliner (f. 1714 t  1748).
C. With.

K a a sb o ll, E iler  C h ristop h er, 1682— 1754, Præst, Søn a f  ndfr. 

anførte Præsident P. K . ( f  1693), blev født i Throndhjem 2. Maj 1682. 

Han blev Student fra Sorø 1701 og tog Attestats 1707. 1 Aarene

1703— 8 var han Alumn paa Borchs Kollegium. Sidstnævnte Aar 

blev han Kateket ved den lutherske Kirke i London. 1711 var han 

atter hjemme og blev nu nederste Kapellan ved Frue Kirke i Kjo*
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benhavn, i hvilket Kmbede han forblev i 21 Aar. 1712 fik han 

Magistergraden. 1732 forflyttedes han til Sognekaldet ved Hellig- 

gejstes Kirke i Kjobenhavn og døde 13. Marts 1754. K. var en 

vel begavet Prædikant, der nod Anseelse som Taler, men samtidig 

kjendt som en meget verdsligsindet Mand, der, naar han havde 

lagt Præstekjolen, kunde bande som den værste Matros. Han var 

ivrig Modstander a f Pietismen og havde en Mængde Stridigheder 

med dens 1’ilhængere, bl. a. ined Præsten Rnev. Ewald (IV, 621). 

Han var 2 Gange gift: 1. (1712) med Johanne Sophie f. Møller 

( t  1713)*! 2. (1715) med Bodil Elisabeth f. Hjorth ( f  1767).
Busching, Nachrichten von d. Zustande der Wissenschaften II, 277 IT. 

Helveg, Den danske Kirkes Hist. efl. Reform., 2. Udg., 11, 29 f. For Litteratui- 

og Kritik III, 235. Personalhisi. Tidiiskr. III, 307 f. A.JatUzen.

K aasboU , P eter, — 1693, Præsident, Søn a f Niels K ., Amts

forvalter i Odense, der skal have haft sit Navn fra Kogsbøllegaard 

(nu Holckenhavn) i Fyn, hvilken han dog ikke, som det angives, 

kan have ejet. Sønnen var først cn kort T id  Foged i Orkedalen 

og blev o. 1676 Stiftamtsskriver i 'fbrondhjem, hvormed han fra 

1686 forenede Embedet som Præsident sammesteds. Han opholdt 

sig i længere Tid i Kjobenhavn i Anledning a f  en Proces med 

Rentemester Muller og senere hans Arvinger, hvem han som Bjærg- 

'̂æ^kspart^cipant skyldte 30— 40000 Rdl., hvorhos han som Stiftamts

skriver var bleven den kongelige Kasse over 20000 Rdl. skyldig. 

Han mistede derfor 1693 alene begge sine Bestillinger, men 

kom endog i Arrest, hvor han s. A. døde. Han synes en Gang 

at have været en formuende Mand, maaske til Dels gjennem sit 

Æ gteskab med Milde SchøHer (f. 21. Sept. 1655), med hvem han 

blev gift 30. Dec. 1674; hun var Datter a f Eiler Caspersen S. og 

Gunhild Melchiorsdatter Falch. Enken og 3 Døtre døde i Kjøben- 

havn a f  Pesten 1711.
Personalhist. Tulsskr. III. 307; 2. R. V, 224. 233; 3. R. 111. Giessing. 

J ubcl-Lærerc II, 2, 336. H. Dahle, Røros Kobberværk $. 154.

H . J . Huiifeldt-Kaas.

K aasboU , .Peter, 1689— 1767, Officer og Genealog, er født i 

1'hrondhjem og Søn a f  ovennævnte Præsident Peter K . Efter sine 

egne Opgivelser traadte han i 1704 ind i Artilleriet, efter andre 

blev han 1707 Volontær. 1709 blev han Fyrværker og 1711 Styk

junker paa Åkershus. Han maa senere være bleven reduceret, thi 

1713 udnævntes han fra reduceret Stykjunker til Lieutenant ved
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Bergens Kompagni; her fra forflyttedes han i 1715 til Livkompagniet 

og laa med dette i Krigsaarene i Frederiksstad. Udnævnt til karakt. 

Kapitajn i 1717 forflyttedes han i 1718 til Danmark som virkelig 

Kapitajn og !aa med sit Kompagni paa Kronborg. 1726 blev han 

karakt, og kort efter virkelig Major og fik Kompagni i Kjøbenhavn. 

Da han i 1732 blev Oberstlieutenant, forlagdes han til Citadellet. 

1740 fik han Obersts Karakter. 1744 ansattes han som Chef for 

det norske Artillerikorps. Strax efter at han var kommet op til 

Norge, lod han Artillerimateriellet i alle de norske Fæstninger nøj- 

agtig gjennemgaa a f Artillerioflicereme og deltog endogsaa ofte selv 

i disse Eftersyn, naar han paa sine Expeditionsrejser var tilstede 

i en Fæstning. Derefter indsendte han den sidste Dag i 1745 en 

fuldstændig Beskrivelse over Materiellet og en Klage over dettes i 

mange Retninger slette Tilstand. Han tog heri varmt Ordet for, 

at man ligesom indtil for o. 30 Aar siden skulde lade Jærnkano- 

nerne støbe i Norge. Efter K.s Indstilling tog Generalkommis

sariatet Sagen, som det alt 1739 havde forhandlet om, op paa ny, 

men den kom dog først i Gang, da Anker og Wærn i 1749 fik 

Monopol paa at støbe Kanoner m. m. for 20 Aar; først nogle Aar 

efter lykkedes det imidlertid at fremstille Kanoner, som kunde ud

holde Prøverne. K . naaede at se de norske Fæstninger forsynede 

med en stor Del i Norge nystøbte Jærnkanoner; om han har været 

fuldt tilfreds med disse nye Kanoner fta Moss, turde dog inaaske 

være tvivlsomt.

I 1756, da Posten som Chef for det danske .Artillerikorps blev 

ledig, var det paa Tale at sætte K. i Spidsen for det, men Kongen 

vilde have en anden, og K . blev i Norge. Han var inndlertid 

1752 bleven Generalmajor og blev 1759 Generallieutenant. Da de 

3 Artillerikorpser i 1764 blcvc slaaede sammen til ét, fik K. sin 

Afsked med 1200 Rdl. i Pension. Han trak sig tilbage til Præstø, 
hvor han døde 12. Febr. 1767. Datteren søgte om militær Be

gravelse for ham, hvad der afsloges. I Konduitelisteme fra 

30erne siges han at være a f  god Middelstatur og godt Exterieur 

samt «von ganz guter Begriff«, men ellers flittig, vigilant og at 

forstaa sine Ting. Som Chef i Norge viste han sig at være tem

melig paastaaelig, laa flere Gange i Strid med de kommanderende 

Generaler, da han vilde være eneraadende over Materiellet, hvor

ved han opnaaede at paadrage sig Reprimander. —  Han var 1725 

bleven gift med Cathrine Sophie Bille (f. 1693 f  7. Dcc. 1732),
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Datter a f Justitsraad Henrik B. til Mejlgaard og Ingeborg Kirstine

f. Pentz.
Personalhist. Tidsskr. II, 2. Giessing, Jubel-Lærere XI, 2, 366.

P. C. Ban: .̂

—  GeneralUeutenant P. Kaasboll var en overmaade flittig 

Gentalog, thi hans efterladte Samlinger, der nu findes i Rigsarkivet, 

udgjøre 18 meget tæt beskrevne Bind og Hæfter. De egentlige 

Stamtavler over danske, norske og holstenske Adelsslægter ere dog 

gjennemgaaende a f meget ringe Værd, og de Oplysninger fra hans 

egen Tid, hvormed han supplerer sine Kilder, ere saa spredte og 

tilfældige (det er betegnende, at han end ikke for sin Hustrus og 

hendes Søskendes Vedkommende giver blot tilnærmelsesvis fyldest- 

gjørende Oplysninger), at ogsaa de kun gjøre ringe Nytte. Da 

hans Samlinger imidlertid omfatte fremmed Adel, der har været 

her i landet, og en stor Del Officers- og andre ansete Slægter, 

om , hvilke ellers ikke let findes samlede Oplysninger, vil man stedse 

ty til dem.
Lex. over adelige Fam I. S. xxx i. Thisel.

K abelt, L u d vig  C h ristian  B rinck-Seidelin , f. 1853, landskabs

maler. Han er født 21. Juli 1853 i Vejlby ved Orenaa, hvor hans 

Fader, Petrus K., gift med Christiane f. Brinck-Seidelin, var Præst. 

Kfter at Faderen var blcven forflyttet til Sjælland, kom han i sit 

10. Aar til Herlufsholm og var der i 6 Aar; da kom G. C . Hilker 

der til; ved at se paa dennes .Arbejder fik Drengen Lyst til selv at 

blive Maler, og kort derpaa gik han i Lære hos en kjobenhavnsk 

Mester. Samtidig med at han arbejdede under denne, var han —  

fra 1873 —  Elev a f Akademiet, men opnaaede aldrig Afgangs

beviset; paavirket af Godfred Christensen dreves han altid stærkere 

mod Landskabsmaleriet, malede flittig Studier i det frie og mødte 

paa Foraarsudstillingen 1878 med 2 Billeder, som modtoges med 

Opmærksomhed; i det følgende Aar solgtes hans «Vandingssted 

uden for en Bondegaard» til Kunstforeningen, som ogsaa senere 

flere Gange erhvervede Arbejder a f ham. Sammen med Brødrene 
Skovgaard, hvis solide Teknik fik ikke ringe Betydning for hans 

Udvikling, foretog han i 1880 en Rejse til Paris; senere var han 

med Akademiets mindre Stipendium i 'Fyrol og Italien. Efter sin 

Hjemkomst ægtede han i 1887 Rudolphine Barones.se Wedell-Wedells- 

borg (f. 1856), Datter af Overførsler Julius Baron W.-W. og Frede

rikke f. Baronesse Holck. Den Sødringske Opmuntringspræmie
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havde han vundet allerede i i88i; i 1883 blev den Neuhausenske 

Præmie ham tildelt. —  K. horer som Kunstner nærmest til den 

Retning, der er repræsenteret a f P. C. Skovgaard. Han cr en fin 

og aandfuld Kompositor og Tegner, hvis Arbejder altid udmærke 

stg ved selvstændigt Natursyn og ved Klarhed i Stemningen, ofte 

desuden ved ualmindelig ren og samlet koloristisk Virkning. Det 

er mest hjemlige Friluftsmotiver, han har behandlet; dog har han 

ogsaa opnaaet fortrinlige Resultater under Redegjørelsen for lukkede 

Rum; hans lille Sovekammerinterior fra Nestelsø Præstegaard horer 

saaledes i sin Art til de allerværdifuldeste danske Farvestudier.

Sigurd MiUkr.

K a g g e  (eller Kaki), A a g e , — i 2q6, horte til de 9 Mænd, der 

paa Danehoffet i Nyborg 1287 bleve udlagte som Erik Glippings 

Banemænd; han nævnes sidst i Rækken og var ikke Ridder. Lige- 

.som de øvrige fredløse søgte han Tilflugt i Norge; men da det 

ved Forliget 1295 tillodes Kongemorderne atter at vende tilbage, 

kom ogsaa K. til Danmark. Her blev han imidlertid 1296 over

faldet og dræbt a f Bymændene i Viborg, der tillige fangede hans 

Broder Henrik Adsersen.
Suhm, Hist. af Danm. XI, 9 16 224. K r. ErsUt'.

V , K a ick re u th  (Kalckreut^, Kalckreuter), S am u el L u d vig , 

o. 1690— 1762, Officer, var a f  en bekjendt schlesisk Slægt, Søn a f 

tieorg V . K . (og Hedvig Sophie v .  Schilden^ Georg v. K . døde 

1702 i Flandern som Oberstlieutenant ved holstenske Rytterregiment, 

og i samme Regiment blev Sønnen 1705 Kom et og 1707 Lieutenant. 

iiVflret efter kom han til Hestgarden, blev 1715 Ritmester, 1723 

Oberstlieutenant ved i. fynske og, efter 1731 at være forfremmet til 

Oberst, 1734 Chef for 3. jyske Rytterregiment. 1737 blev han Stald

mester hos Kongen, men traadte 1740 tilbage i Hæren som Chef 

for I .  jyske (1747 kaldt sjællandske) Rytterregiment i Slesvig. Resten 

a f  sit Liv var K . —  der 1742 udnævntes til Generalmajor, 1747 til 

Ridder a f Danebrog, 1750 til Generallieutenant, 1753 til Kammer

herre og 1754 til virkelig General —  med en kort Afbrydelse 

knyttet til Hertugdømmerne, i det han først i 12 Aar stod i Spid

sen for nævnte Regiment (som 1741— 42 deltog i Expeditionen til 

Hannover) og dernæst 1752— 53 var Kommandant i Rensborg. I 

I Aar kommanderede han saa Livgarden til Hest, men kom 1754 

tilbage til Slesvig som Kavalleriinspektør i de nævnte Provinser. 

1758 fik han Kommando over de 10 Rytter- og Dragonregimenter,
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der hørte til den i Holsten samlede Haer, var tillige Chef for Liv

regiment Dragoner 1759— 61 og derefter paa ny Kommandant i 

Rensborg til sin Død, 23. April 1762. Trods den høje Stilling, K. 

kom til at beklæde, vides han ikke at have udrettet noget ud over 

det almindelige. Han var 3 Gange gift: 1. med Dorothea f. Skin

kel (f. i6q8 f  1729), Datter a f Oberstlieutenant Steen S. til Bække

skov; 2. med Hilleborg Sophie f. v. Offenberg (f. 1707 f  1741), 

Datter a f  Kommandør Hans (Christopher v. O. til Vestergaard;

3. {1744) ” *ed Kleonorc Marie f. v. Ahiefeldt (f. 1707 f  1785), Datter 
a f  gottorpsk Gehejmeraad og Overjægermester (Claus v. A . til 

Maarkjær.

Broder til fornævnte var Legatstifteren Råbe v. K . Han var 

først kongl. Page, blev 17 n  Lieutenant i 2. fynske Rytterregiment, 

1715 i Hestgarden, 1721 Major ved Schubarths (senere holstenske) 

Kyrasserregiment, 1732 Oberstlieutenant og 1737 Oberst. R  v. K., 

der døde ugift i Assens 13. Nov. 1743, ejede Hellestrup i Alsted 

Herred og Nidløsegaard i Merløse Herred paa Sjælland, hvilke 

Godser han legerede til en Stiftelse for 10 aldrende og trængende, 

vel fortjente Officerer «eller andre skikkelige Mennesker* og 10 fat

tige paa Godserne, ligesom han traf en Række Bestemmelser for at 

sikre en human Behandling a f Fæsterne. Godserne bleve 1751 hen- 

iagte under Sorø Akademi med dc dem efter K .s Testamente 

paahvilende Forpligtelser.
Personalhist. Tids.skr. 3. R. 1, 254 (jvfr. 3. R. III, 317). —• Hufinan, Funda- 

lioner VII, 594 ff. ff/  Harbou.

K alf, s. Kalv.

K a lh au ge , S o p h u s V ig g o  H arald, f. 1840, Komponist. Fra 

Faderen, Joh. Chr. K., f. 1803, f  1871 som Organist ved Vartov 

Kirke (Moderen hed Sophie Charlotte f. Sundbye), og Farfaderen, 

Niels K., oprindelig Musikantersvend, fra 1782 Organist ved Frede- 

rikskirken, f  1821 som Organist ved Helligaandskirken, har Viggo K., 

som er født 12. Avg. 1840 i Kjobenhavn, arvet sine musikalske 

.\nlæg, der bleve udviklede a f Lærere som P. Helse og Joh. Chr. 

(iebauer. Allerede som Dreng begyndte han at komponere —  den 

smukke og kjendte Salmemelodi: »Urolige Hjærte# stammer saa- 

ledcs fra hans 16. Aar — , og fra han i 1871 efterfulgte Faderen 

ved Vartov, har han gjort sig meget fortjent a f Kirkesangen, særlig 

i de grundt\’igianske Menigheder, ved Udgivelsen a f  Melodierne 
til Grundtvigs »Kirkesalmebog*, hvortil han senere har knyttet 3
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Tillæg. En Udenlandsrejse, foretagen 1868 for det Anckerske I..e- 

gat, paavirkede hans Lyst til at skrive for Scenen, og han er 

en a f de faa yngre danske Komponister, der have forsøgt at om

plante den 6nere Opéra-comique-Genre paa dansk Grund; paa 

Kasino opførtes hans Operette «Zouavens Hjemkomst» (1868) og 

paa det kongl. Theater Syngestykkeme <Paa Krigsfod* (1880) og 

»Mantillen* (1889). End videre har han skrevet et Par Ouverturer, 

6 Lejltghedskantater m. m. samt en Del Sange, hvoraf dog kun faa 

Hæfter ere udkomne. T il V . Fabers og C. Møllers bekjendte Vise- 

samling «Sang og Klang* (2 Bind, 1875) ^^9 været den musi

kalske Redaktør. —  Efter at hans første Hustru, Johnette Kirstine 

f. Hamann, hvem han havde ægtet 1861, var død 1875, ægtede han 

s. A. Augusta Vilhelmine Ryberg.
Dags-Tel^rafen 1882, Nr. 144. Schytte, Musiklex. Hagen.

K a lip s, O luf, — 1592, norsk Kansler. 1 det 14. og 15. Aar- 

hundrede forekomme a f og til Personer, der have Tilnavnet Kaliber 

og høre hjemme i Vigen og Borgesysse!; til denne Slægt henregnes 

bl. a. lagm anden i Oslo Peder Herlogsen (1534— 4̂8). Som Adel 

har den næppe været anset, og sidstnævnte brugte kun Bomærke, 

men har uden Tvivl været en nær Slægtning, om ikke Fader, til 

O. K ., thi Kalsøen (i Skjeberg Sogn), hvortil denne skrives i 1550- 

.'Vårene, synes kon forinden at have tilhørt Peder Herlogsen. 

Hermed stemmer det ogsaa, at O. K. 1550 faar Adels* og V'aaben- 

brev og 1552, da han benævnes Væbner, bliver forlenet med Onsø 

Len. 1553 fik han Befaling til at være Høvedsmand paa et a f de 

Skibe, der skulde følge Poul Huitfeldt til Island, og 1558 beordredes 

han til Flækkerøen. Da Kansleren Peder Huitfeldt under Syvaars- 

krigen anvendtes til Søs, beskikkedes O. K. i Maj 1565 midlertidig 

som Kansler og fik samtidig Kronens Anpart a f  'fienden a f Skje

berg og Thorsnæs Sogne i Borgesyssel, men allerede om Hosten 

s. A. fik han som virkelig Kansler Følgebrev til Bønderne i det til 

Embedet liggende Mariekirkens Provsti og Mossedal. Under Syv- 

aarskrigen fik han oftere Befaling at sende Skibsfolk til Danmark 

og i 1568 selv at føre dem til Kjøbenhavn, hvor han derpaa an

sattes som Lieutenant paa Peder Munks Orlogsflaade. 1569 fik han 

Forleningsbrcv paa en Del Gaarde i Borgesyssel foruden de oven

nævnte Tiender og i 1575 paa Aabygge (til 1578) og Verne Skib- 

reder samt halve Rakkestad (til 1582), ligesom han ogsaa havde en 

Del Gaarde i Skibihvet og Spydeberg Sogne i Forlening til 1588-
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1 Aaret 1592 afgik han ved Døden paa sin Gaard Thorshof i Borge, 

hvortil han skrives i i^So^Aarene, medens han i 1570-Aarene skrives 

til Kjølberg (i Onsø). Han efterlod ikke Børn a f sine 2 Ægteskaber:

1. med Birgitte Iversdatter (Jemskjæg eller Baden), f. 1536 paa 

Hofvin (Hovindsholm), f  paa Thorshof 10. Nov. i$66; 2. med Inger 

Jorgensdatter (Litie eller Basse), der endnu levede som en gammel 

og skrøbelig Enke i 1624. Hun havde faaet Livsbrev paa alt hans 

Gods, da han havde solgt, hvad hun ejede i Danmark, til sin Gjælds 

Betaling. H . J . Huttfeldi-Kaas.

K a lk a r , C h ristian  A n d rea s  H erm ann, 1803— 86, Præst, var 

en Søn a f den stockholmske Rabbiner Simon Isak K . og Hedda 

f. Nathan ( f  1842). Han blev født i Stockholm 27. Nov. 1803, men 

da hans Fader, der stammede fra Altona, kort efter Kongeriget 

Westfalens Oprettelse blev udnævnt til Konsistorialraad for den 

jødiske Menighed i Kredsen Eschwege, kom han til Kassel, hvor 

han gik i Skole til Faderens Død (1812). Da tog Svogeren Kan- 

celliraad og Prokurator ved Hof- og Stadsretten i Kjobenhavn M. 

Delbanco sig a f den faderløse Dreng, og a f ham blev han sat i 

den kjøbenhavnske Borgerdydskole, som den Gang styredes af 

Professor M. Nielsen. 1819 blev han Student, og det var først 

hans Agt at studere Jura; men Paavirkning fta forskjellige Sider 

havde bragt ham i en religiøs Gjæring, under hvilken han søgte 

til Kapellanen ved vor Frue Kirke J. P. Mynster, og a f  ham blev 

han 7. Febr. 1823 ved Daaben optagen i den kristne Kirke. Der

efter opgav han det juridiske Studium og vendte sig til Theologien.

1826 underkastede han sig theologisk Attestats, og derpaa var 

han en kort l'id  Lærer i de klassiske Sprog ved den christians- 

havnske Borgerdydskole. V. Birkedal, som var en a f  hans Disciple 

der, giver ham det Vidnesbyrd, at han forstod at vække og nære 

de unges Kjærlighed til den klassiske Litteratur, og det Vidnesb)Td 

er blevet stadfæstet a f  dem, der fik ham til Isærer, da han 1827 

var bleven Adjunkt i Odense med Ladn, Hebraisk og Religion 

som Hovedfag. I den gamle Stiftsstad tilbragte han 16 Aar med 
Lærervirksomhed, efter 1834 som Overlærer, og i den Tid udgik 

der fta hans flittige Pen en Række, til Dels ret omfangsrige, Skrif

ter, der alle bære Præg a f hans livlige Aand og hans udbredte 

Læsning. De aarlige Indbydelsesskrifter til Skolens Højtider inde

holdt jævnlig mindre Afhandlinger fra hans Haand; efter de 

Bibellæsninger og Foredrag, han holdt i Odense, udgav han en
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sExegetisk Haandbog til det gamle l'estamente* (1836— 38), der 

naaede til Dommernes Bog, og «Forelæsninger over den bibelske 

Historie# (I— II, 1837— 39; paa Tysk, Kiel 1839) og over den 

apostoliske Kirkes Historie (1840); i flere Aar (1832— 35) var han 

Medudgiver a f ^Kristelig Kirketidende#, i hvilken han skrev mange 

større og mindre Artikler; for Fyns Stifts litterære Selskab udgav 

han «Stemmer fra den danske Kirkes Reformationstid# (1836) og 

var Medudgiver a f  «Aktstykker til Oplysning især a f  Danmarks 

indre Forhold i ældre Tid# (1841). 1833 vandt han i Kiel den

filosofiske Doktorgrad for en Afhandling om Deboras Sang, 1836 i 

Kjobenhavn, ved Reformationsfesten, den theologiske for en histo* 

risk-kritisk Undersøgelse a f  det gamle Testaments «Klagesange». 

1841 modtog han jfta det hollandske (Haager) Selskab for Kristen

dommens Forsvar dets Guldmedaille for en Besvarelse a f  en Pris

opgave om det jødiske Theokrati, som blev oversat paa Hollandsk 

a f  Professor v. Hengel (Leiden 1842).

Fra sidst i April til Dec. 1842 foretog han med kongelig Under

støttelse en Rejse gjennem Holland, Belgien, England, Frankrig, 

Spanien og Tyskland, væsentlig med det Formaal i udenlandske 

Arkiver og Bibliotheker at samle Bidrag til Danmarks Historie i 

Reformationstiden. Efter sin Hjemkomst blev han (Marts 1843) ud

nævnt til Sognepræst i Cxladsaxe og Herlev paa Sjælland, og dermed 

begyndte et nyt Afsnit a f hans Liv. Han havde længtes efter at 

ombytte Lærervirksomheden med Præstegjerningen, og han haabede, 

at den flittige Udnyttelse af Dagen, til hvilken han tidlig havde 

vænnet sig, skulde gjore ham det muligt i cn stille Præstebolig at 

bearbejde de Samlinger, han havde hjembragt, især fra Escurial; 

og Gladsaxe Præstegaard laa Hovedstaden saa nær, at han jævnlig 

vilde kunne ty til dens rige Bogsamlinger og færdes blandt dens 

Videnskabsmænd. Men det var hans Tanke først og fremmest at 

være Præst. Sammen med Biskop Tage Miiller og Præsten L. 1̂ . 

Westengaard udgav han en «Opbyggelsesbog for Kristne til Brug 

ved den private og huslige Andagt# (1844; 2. Opl. 1855), der senere 

(1852) blev oversat paa Islandsk; i Forbindelse med Professor C. 

Hermansen og Præsterne F. Helveg og C. Levinsen tilvejebragte 

han den saakaldte «Pragtbibel», en med Indledninger og Anmærk

ninger forsynet ny Oversættelse a f hele Bibelen, ledsaget a f Staal- 

stik, Lithografier og Kort (1844— 47). Som en Førstegrøde af sine 

Rejsefrugter udsendte han, med Understøttelse a f Videnskabernes 

Selskab, et Bind «Aktstykker, henhørende til Danmarks Historie i

JOansk biogr. Lex. IX. Febr. XS95. 6
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Reformationstiden» (iS45)» og han havde i Sinde med Tiden at lade 

følge et «Corpus reformatorum Danicorum». Men da Gladsaxe 

Præstegaard brændte 28. Jan. 1849, mistede han ikke alene alle sine 

Samlinger, men ogsaa flere paabegyndte Arbejder, saa at en A f

handling om Isabella (Elisabeth) a f  Østerrig og den ovfr. nævnte 

Samling a f  Aktstykker bleve det eneste litterære Udbytte a f  hans 

Flid og Møje i Udlandet.

Ogsaa hans store Bibliothek med de kjære Klassikere brændte: 

og deri saa han et Vink om, at han nu skulde tage andre Arbejder 

op. Et Par Samlinger, indeholdende «Livsbilleder a f  Guds Riges 

Histories (1856 og 58), viste, at han ikke havde mistet den gamle 

Kjærlighed til Historien; men fra Fædrelandets Keformationstid 

vendte hans Tanker sig mere og mere til Missionshistorien. 1861 

blev han (indtil 1873) det danske Missionsselskabs Formand, og 

derved kom der mere Bevægelse i Arbejdet for Missionen. Under 

hans I..edelse blev der afholdt Missionsmøder i forskjellige Egne a f  

Landet, og gjennem de tarvelige Fællesspisninger, som i Regelen 

fulgte med disse, fik Missionens Venner blandt Præster og Lægfolk 

Lejlighed til at lære hverandre nærmere at kjende. Slag i Slag 

fulgte fra hans Haand Skildringer a f den evangeliske og den ka- 

tholske Mission og a f Missionen blandt Jøderne og Muhammedaneme; 

de 2 første bleve senere (1879) omarbejdede til en udforlig Frem

stilling a f «Den kristelige Mission blandt Hedningerne* i 2 Dele, 

og Fortællingen om Jodemissionen blev til et større Skrift: «Israel 

og Kirken» (1881). Som Missionshistoriker har K . sandet et stort 

Stof, men ikke sjælden har man Grund til at ønske en bedre Sig

telse, mere Kritik og en dyberegaaende Undersøgelse. Disse Mis

sionshistorier, der saa godt som alle ere bievne oversatte paa Tysk. 

have dog baade her og i Udlandet gjort en god Gjeming ved at 

vække og nære Interessen for Missionens Sag.

1868 søgte K. sin Afsked som Sognepræst i Gladsaxe og flyt

tede til Kjøbenhavn, hvor han, som endnu var i høj Grad arbejds- 

før, vilde ofre sig helt for Mis.sionssagen og litterære Sysler. Fra 

dette sidste Afsnit af hans Liv stamme Omarbejdelserne a f  hans 

større missionshistoriske Skrifter, og i det fuldendtes den Revision 

af det gamle Testament (1865— 70), som Professor C. Hermansen 

foretog med ham og Stiftsprovst C. Rothe som Bisiddere. 1871 

begyndte han Udgivelsen a f et «Thcologisk l ’idsskrift*, der blev 

fortsat til 1880. Som Theolog var K . nærmest en Discipel af 

Mynster og Martensen, men mere bredkirkelig og mæglende i det
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theologiske, mere reformvenlig i det kirkepolitiske; derfor kom hans 

'ridsskrift til at udføre en lille Forligelsens Tjeneste inden for vor 

Folkekirke. Hans bredkirkelige Synsmaade gjorde ham ogsaa til 

den evangeliske Alliances Talsmand. Allerede 1855 gav han paa 

dens Møde i Paris Beretning om de danske Kirkeforhold« og endnu 

i 1879 var han« trods sin høje Alder« tilstede i Basel. 1884, da 

Alliancen ønskede at samles i Norden« trodsede han sine nærmeste 

Venners konfessionelle Betænkeligheder, og dens Møder her bleve 

holdte under den Siaarige Oldings Præsidium. Ogsaa i de skan

dinaviske Kirkemøder tog han Del, og hans gjæstfrie Hus stod altid 

aabent for fremmede Theologer, Missionsvenner eller Missionærer, 

som gjæstede vor Hovedstad. Da der (1871) blev indført faste 

Censorer ved den theologiske Attestats, blev K. en a f  disse, og 

lige til sin Død røgtede han dette Hverv med stor Nidkjærhed. 

Med livlig Deltagelse fulgte han den opvoxende theologiske Ung

dom, og han udtalte ofte sin Glæde over den Ændring til det 

bedre, der var foregaaet med den danske Præstestands Medlemmer 

.siden hans egen Ungdom. Til det sidste bevarede han sine Aands

evner, sin Arbejdskraft og sin livlige Interesse for alle aandelige 

og kirkelige Spørgsmaal, og han færdedes gjærne« som en Patriark, 

i de yngres Kreds. Da han efter en kort Sygdom døde 2. Febr. 

1886, fulgtes han til Graven a f en stor Skare, i hvilken man saa 

Repræsentanter for alle kirkelige Afskygninger i vort Fædreland. —  

1828 havde han ægtet Eggertine Dorothea Tryde (f. 1804), Datter 

a f Lotterikollektør Anders Holst T ., og med hende holdt han 187S 

Guldbryllup under almindelig Deltagelse, ikke mindst fra Enke

dronning Caroline Amalies Side« tU hvis nærmere Kreds K . i 

mange Aar havde hørt.
Erslew, Forf. Lex. Illastr. Tid. 187S, Nr. 968. Til Minde om C. A . H. 

Kalkar (1886). />-. N iehat.

K alkar« K a r l O tto  H erm an Tryde« f. 1837« Præst og Sprog

mand. O. K.« Søn a f ovfr. nævnte C. A. H. K., er født i Odense

9. Juni 1837. Efter at have gaaet i Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 

blev han Student 1854 ved privat Dimission. Skjønt tiltrukken a f 

det sproglige undlod K . at studere Filologi« nærmest a f  Ulyst til 

I.ærergjcming« især for Born. Cand. theol. 1859. Som Student og 

soro Alumnus paa Borchs Kollegium (1859— 60) lagde K. sig efter 

semitiske Sprog« men Studiet afbrødes a f  en stærk Øjensygdom. 

K . var i nogle Aar Huslærer paa et Par Herregaarde. Han del-

6*
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tog frivillig i Krigen 1864 og udnævntes i Forsommeren d. A . til 

IJeutenant i Reserven. 1865 blev K . Forstander for Oddense 

Folkehøjskole i Salling, 1866 Andenlærer ved Lyngby Skolelærer

seminarium, 1870 forflyttet til samme Stilling ved Jonstrup Semi

narium, 1884 Inspektør og Overlærer ved Viborg Kommunes Skole

væsen og 1886 Sognepræst for Himmelev og Roskilde adelige Jom

frukloster. 2. Avg. 1866 ægtede K . Ursula Glud ( f  2. Maj 1843 

f  30. Nov. 1875), Datter a f  Sognepræst Hans Jacob ( i.;  14. Dec. 

1877 ægtede K . Ida Augusta Nielsen (f. 14. Dec. 1845), Datter af 

Sognepræst Peter Frederik N. —  Stærkt paavirket a f Rask og N. M. 

Petersen beg}mdte K . 1868 at samle Stof til en Ordbog over det 

gumle danske Sprog, hvoraf i. Hæfte udkom 1881. K . har, til Dels 

under meget besværlige Forhold, fortsat Arbejdet, og der foreligger 

mi a f hans «Ordbog til det ældre danske Sprog (1300— i7oo)» Bog

staverne A — N (Begyndelsen a f 3. Bind). Ordbogen indeholder 

særlig det i det gamle Sprog fra Nutidens Sprogbrug afvigende.
Oversigt ov. Videosk. Selsk. Forhandl. 1873, S. 34 ff. JC. Thorsen.

K a li, A b rah am , 1743— 1821, Historiker, var Son a f  neden

nævnte Professor J. C. K. og fødtes 2. Juli 1743 i Kjøbenhavn. 

Kun 13 Aar gammel blev han Student og i sit 19. .'Var theologisk 

Kandidat (1762). Derpaa rejste han i o. 4 Aar udenlands, men 

opholdt sig kun i Tyskland, især i Gottingen. Under sin Rejse 

udnævntes han til Univcrsitctsbibliothckar (1765) og blev efter Hjem

komsten tillige Professor designatus i Græsk (1770). Da imidlertid 

Professorposten i Historie og Geografi blev ledig, og ingen syntes 

mere værdig hertil end K ., medens den græske Professur lettere 

lod sig besætte, maatte K. 1781 overtage denne Stilling, som han 

beholdt i 40 Aar til sin Død. S. blev han tillige Professor i 

Mythologi og Kunsthistorie ved Kunstakademiet.

K. havde en Hukommelse, der intet slap; han var end videre 

en overordentlig flittig Læser og Tilhører, og da omtrent ethvert 

Fag faldt lige let for hans store Tilegnelsesevne, naaede han tidlig 

en overordentlig Viden. Han havde i Ungdonisaarene haft størst 

Kjærlighcd til Mathematik, men paavirket af sine Omgivelser skød 

han disse Studier til Side for at kaste sig over den græske Filologi. 

Hans første Arbejder vare da ogsaa Udgaver af græske eller ro

merske Forfattere eller .Afhandlinger i disse Æmner, og selv efter 

at Historie var blevet hans Embedsfag, kom han gjærne tilbage til 

de græske Studier og sine lexikalske Samlinger. Hans første histo-
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riske Arbejde var «L)cn almindelige Verdenshistorie til Skolernes 

Brug» (1776), der skulde aflose Holbergs «Historia universalis* og 

i mange Udgaver holde sig gjcnnem et halvt Aarhundrede som 

den almindelige Lærebog i de lærde Skoler. Det var haard Ko.st, 

der bødes Disciplene; den med Enkeltheder overfyldte Bog med

delte paalidelig Kundskab i god Aand, men den stræbte kun i 

ringe Grad efter at lette Tilegnelsen, de store Mænd og de be

tydelige Begivenheder traadte ikke klart fteni, og Fantasien kunde 

Bogen ikke sætte i Bevægelse.
K. har skrevet nogle faa Afhandlinger og udgivet en Del 

Aktstykker, men et større Arbejde foreligger ikke fra hans Haand. 

Han besad ingen selvstændige Synspunkter og arbejdede mest efter 

ydre Opfordring; hans gode kritiske Sans ledede ham ikke ud over 

Lrøningen a f  de enkelte Spørgsmaal til videnskabelige Sætninger af 

stiirre Vidde eller til systematisk Behandling a f  almindeligere Op

gaver. Der manglede K. Udholdenhed til at føre et selvvalgt Maal 

til Ende; nye Interesser kvalte de ældre, og Ærgjerrighedens Drive- 

fjeder besad han ikke. Hans Undervisning fra Kathedret var efter 

alles Vidnesbyrd lidet beaandet, i formel Henseende mangelfuld. 

Ikke des mindre blev K. af sin Samtid, til Dels med gode 

Grunde, opfattet som en a f Universitetets største Prydelser, han var 

ogsaa en a f  de sidste Repræsentanter for de gamle l'iders ube

grænsede Erudition. Den Viden, som bar saa liden Frugt for K. 

selv, kom ved hans sjældne Redebonhed og Arbejdsvillighed til at 

Ijenc mangfoldige. Ikke blot Universitetet benyttede i høj Grad 

hans Kundskaber ved Programmer og andre Skrifter —  1798 be

regnede han endog Almanakken — , enhver spørgende og søgende 

kunde være sikker paa hos K. at faa Hjælp og vejledende Vink. 

Han paatog sig Udgaven af 8. og 9. Bind af Suhms Danmarks

historie og ledsagede dem med værdifulde kritiske Noter. I Viden

skabernes Selskab, hvori han optoges 1780, gav han nogle Med

delelser, og i Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog, 

hvoraf han blev Medlem 1793, ^8 Formand han var fra 1816, 

gav han en Række Bidrag til «Nye danske Magasin*.

Humanitet, Velvilje og Frimodighed vare Hovedegenskaber i 

K.s Karakter, og de lyste ud a f hans venlige Ansigtstræk; de bragte 

ham ogsaa til jævnlig at tage fat paa sociale Opgaver. Han var 

en af Stifterne a f Selskabet for Borgerdyd (1785), han skrev efter 

Branden 1795 kjøbenhavnske Brandkasse, efter Bombarde

mentet 1807 om samme Æmne, 1802 om et Understøttelsesselskab
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for Ugifte Fruentimmer, iSio udgav han en Advarsel mod Livrente* 

selskaber, og samtidig holdt han Forelæsning over Enkekassernes 
Theori.

K . var ualmindelig agtet og afholdt a f sin Samtid. i8o8 ud

nævntes han til Ordenshistoriograf, i8 ii til Etatsraad, 1816 fritoges 

han for sin Forelæsningspligt. Universitetet fejrede 1817 med Pro

gram, Kantate og Tale hans 52 Aars Embedsjubilæum, og nogle 

Dage senere hyldedes han paa sin Fødselsdag a f et stort Antal 

Borgere ved en Fest paa Skydebanen, hvor man i Sang og Tale 

priste den lærdeste Mand siden Grams Dage. —  K. var gift med 

Marie Anna Sophie f. Rosenstand-Goiske (gift 1774 f  1825), Datter 

a f  Professor P. R.-G. (VI, 122); han dode 5. Dec. 1821. Han efter

lod sig foruden et stort Bibliothek en betydelig Formue. Hans 

Haandskriftsamling kjøbtes til det store kongl. Bibliothek og udgjør 

en særlig Afdeling a f deltes Manuskriptsamling.
Erslew, Forf. Lex. Dansk Lit.-TId. 1822, Nr. 7 f. Host. Politik Hi

storie V, 300 ff. Dansk Minerva V (1817), S. 51 ff. 129ff.

Johatints C  H . R. Steenstrup.

K a li, Johan C h ristian , 1714— 75, Orientalist, født 24. Nov. 

1714 i Charlottenburg (ved Berlin), hvor hans Fader, Abraham K., 

var Præst. Kommer 1719 til Flensborg, hvortil hans Fader for- 

flyttedes. Gaar 1 Flensborg Skole til 1731, undervises derpaa i

Hjemmet a f  Faderen i Theologi, Filosofi og semitisk Filologi. 

Studerer 1732— 35 i Jena. Kaldes 1735 Christian VI til Lærer 

for de kongl. Pager, 1738 til l^ r c r  for Kronprinsen, paa hvis Bog

samlings Sammensætning han i den følgende T id  øver den afgjo- 

rende Indflydelse. Udnævnes 1738 til Professor i orientalske Sprog 

ved Universitetet. Var Rector magnificus 1753— 54, 1761— 62, 

1770— 71. Død som Konferensraad 6. Nov. 1775. Var gift med 

Elisabeth f. Wøldike ( f  12- April 1791), Datter a f  Biskop Andreas W. 

i Viborg. —  K. nød betydelig .'Vnseelse som Universitetslærer. A f 

den 1739 nedsatte Kommission til Udarbejdelse a f  en ny selvstændig 

Bibeloversættelse var han Medlem sammen med de theologiske 

Professorer samt Hans Gram og £. Ewald. I Forbindelse med de 

theologiske Professorer foretog han til Brug for de Kennicottske 

Samlinger Kollation a f  de ved den a f  Staten foranstaltede orien

talske Expedition til Indkjøb a f  orientalske Haandskrifter erhver\'ede 

7 hebraiske Haandskrifter til det gamle Testamente, som han tillige 

beskrev i et Program 1766. A f litterære Arbejder foreligger desuden
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fra hans Haand bl. a. en arabisk Grammatik for Begyndere, «Funda- 

menta lingvæ Arabicse* (*760); fremdeles en med Noter forsynet 

l'dgave a f  Fr. Rostgaards «Arabum philosophia popularis», Kom

mentar til en Samling arabiske Ordsprog (4 Hæfter, 1757— 60, samlet 

1764), samt en Række Programmer.
Nycrup, Lit. Lex. Biisching, Kachrichten von d. Zustande der Wissen- 

schaften 1, 429 ff. y .  Q, Jacobsen,

K a li, Johan C h ristian , 1795— 1858, Jurist, var Søn af Lægen 

Marcus Wøldike K. (foregaaendes Son) og Marie Christiane Frede

rikke Johanne f. Bruun og fodtes i Roskilde 23. April 1795. Han 

blev Student fra Roskilde 1812, juridisk Kandidat 1816, Lic. juris 

1819, s. A. Notarius ved det juridiske Fakultet, 1820 tillige Avditor, 

Regnskabsfører samt Lærer i Moral og Folkeret ved det kongl. Sø- 

kadetkorps, 1822 tillige Sekretær og Bureauchef i Direktionen for 

Universitetet og de lærde Skoler, 1828 Dr. juris, s. A. Kammerraad. 

I Begyndelsen a f 1830 konkurrerede han efter Hurtigkarls Død med 

P. G. Bang om et juridisk Professorat ved Kjøbenhavns Universitet. 

Bang sejrede i Konkurrencen; K. udnævntes s. A. til Byfoged og 

Byskriver i Vordingborg samt Birkedommer og Birkeskriver i Vor

dingborgs søndre Birkedistrikt. 1834 maalte han opgive sit Bo til 

Skiftebehandling, blev suspenderet, og der blev indledet offentlig 

Undersøgelse imod ham, som endte med, at der ved Vordingborg 

B)’rets Dom 1839 blev paalagt ham en Bøde for Uorden og For

sømmelighed i Embedsførelse; Uordeneme skyldtes dog til Dels 

mangelfuld Overleverelse a f  Embedet fra Formandens Side. Efter 

Ansøgning bevilgedes der ham s. A. Afsked i Naade med Pension. 

Derefter levede han i Kjøbenhavn og Frederiksberg, beskæftiget 

med litterære Sysler og journalistisk Virksomhed, navnlig som poli

tisk Medarbejder ved «BerUngske Tidende«. 1822 ægtede han 
Ellen Barbara Abigacl Monrad, Datter a f  Konferensraad David M. 

og Clara f. Jørgensen; 1839 bleve Ægtefællerne separerede. 14. April 

1858 døde han i Frederiksberg.

Sin ovenomtalte .Afskedsansøgning motiverede K . ved Ønsket 

om at kunne ofre sig til .Arbejder, «der stemme overens med min 

oprindelige Livsplan, mine Evner og min Fortids Forhold«. Der 

kan ikke være nogen Tvivl om, at han i sine første Arbejder, 

navnlig cSystematisk Fremstilling a f den almindelige Retsvidenskab« 

I. D. (1825), lagde videnskabelige Evner for Dagen. Men Fort

sættelsen kom ikke, hans Udvikling var brudt, og hans Begavelse
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fandt kun spredte Udtryk i —  ofte anonyme og psevdonyme —  

Smaating, navnlig i Tidsskrifter og Aviser.
Ersiew, Forf. Lex. Jul, Lassen.

K a li, N icolai C h ristoffer, 1749— 1823, Orientalist, den oven

nævnte J. C. K.s Søn. Fødtes 25. Sept. 1749 i Kjøbenhavn, 1762 

— 65 Discipel i Randers Skole, hvorfra han dimitteredes som Student. 

1768 Alumnus paa Borchs Kollegium. 1769 theol. Kandidat. 1771 

Dekan ved Kommunitetet, a f hvis Disputatsers Fonnalisme og Ord

gyderi han er ivrig Modstander. Studerer orientalske Sprog, 1775 

Magister. Derpaa Udenlandsrejse 1775— 77 med længere Studie

ophold i Gøttingen, kortere i Wien, Rom og Paris. Var imidlertid 

»776 blevet udnævnt til Professor i orientalske Sprog ved Kjøben

havns Universitet. 1778— 81 Kommunitetsprovst. Rector magnificus 

1792— 93 og 1804—5. Død som Etatsraad 4. Okt. 1823. Var gift 

med Agnethe Mechtildis f  Stendrup ( f  5. Avg. 1817), Datter af 

Etatsraad Jacob S. Litterære Arbejder bl. a .: sDe Molecho» (1769), 

«Commentatio in Haggæum» I— III (1771— 73) samt nogle Pro

grammer.
Ersiew, Forf. Lex. y .  C. Jacobsen.

A rn esen -K all, B en edicte M artin ette, f. 1813, Forfatterinde. 

Hun er Datter a f Paul Amesen (I, 336) og dennes anden Hustru 

og er født i Slagelse 13. Nov. 1813. D a Faderen som entlediget 

Rektor tog Ophold i Kjøbenhavn. blev hun sat i Skole her og var 

snart som hjemme i Abraham Kalis Hus. 1 Sommeren 1831 op

holdt hun sig i Tyskland og tilbragte Vinteren 1831— 32 hos sin 

Moders Slægt i Christiania. Kt Bekjendtskab med Fru k . M. 

Schandorff, Stifterinden a f  Eugenia-Stiftelsen i Christiania, virkede 

æggende paa hende i Retning a f  Arbejdsliv, og hun overtog nu 

en Gouvemanteplads i Oberst Wllsters Hus. I Efteraarct 1839 fik 

hun et Familielegat og opgav da sin Lærerindevirksomhed for at 

drage til Tyskland, hvor hun besøgte Venner i Bielefeld. Her 

førtes hun ind paa litterært Arbejde, navnlig med spansk Litte

ratur, og fik stor Interesse for .Arbejdersporgsmaalet. En alvorlig 

Halssyge bragte hende til et Aar igjennem at tage Ophold i en 

westfalsk Præstegaard, og først i Juni 1841 vendte hun tilbage til 

Danmark, hvor hun fik sit Hjem i det Kaliske Hus. I 1844 var 

hun atter i Bielefeld, og i Avg. s. A . døde hendes Plejefader, 

Kammerraad, Registrator J. C. Kali (af hvem hun 5. Marts s. k .
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v«ir bleven adopteret), hvorpaa hun sammen med den afdodes Søster 

dannede et Hjem paa Frederiksberg. Her begyndte hendes egent

lige Forfattervirksonihed med Æventyr, Noveller og Udkast til Skue

spil. Oehlenschlager opmuntrede hendes Talent. —  1 1857 døde 

hendes Plejemoder, Frøken Elisabeth Kali, og hun foretog sig saa 

en etaarig Rejse til Rom , Neapel, Konstantinopel, tilbage over 

Grækenland, Tyrol, Schweits, Paris og Tyskland. I Sommeren 1860 

var hun rundt i Norge, og fra 1862— 70 tog hun Ophold paa 

Holbergs gamle Tersløsegaard, hvoriiu hun gjorde Udflugter til 

Schweits og (i 1867) til Island. Siden 1872 har hun boet i Kjøben- 

havn og atter i 1875 været paa Island. Hun har holdt Foredrag, 

bl. a. i Kvindelig I>æseforening. Anonymt og under Mærket «Bene- 

dicte* eller med fuldt Navn har hun udgivet: «Grev Bothwell i 

Norge* (1853), «Min Søns Breve*, en Novelle (1853), «Zillerdal>, en 

'ryrolcrfortælling (1855), «Smaaskitser fra en Islandsrejse* 1—11 (1869 

— 71), «I Sorg og Glæde*, Digtsamling (1870), «Gjennem Kirkeaarets 

Evangelier* (1872), Dramaet «Robert Bruce* (1873), «Fru Gyllein- 

bourg og hendes Værker i Forhold til vor Tid, tre Prøveforedrag* 

(j^75)> ^For eller imod Kvindesagen?*, Foredrag (1881), «Den spanske 

Trilogi, Studie over Cervantes, Lope de Vega og Calderon* (1884), 

«Fra det stille Liv*, Digtsamling (1883), og «Livserindringer» (1889). 

I 1869— 70 udgav hun en Oversættelse i 3 Bind a f Moliéres K o

medier. N i(. Bøgh.

K allundborg, s. Kalundborg.

V .  K aln ein  (Cainein), H en rik  E rn st, o. 1657— 1726, Stiftamt

mand, kom 1695 her til Landet med Kronprinsesse Louise af 

Meklcnborg, hos hvem han blev Kammerjunker, og udnævntes 1703 

til Overhofmester ved det a f Christian V  stiftede kongl. Ridder- 

akademi i Kjøbenhavn; han var den sidste Overhofmester ved dette 

Akademi, som fait Aar efter, 1710, ophævedes a f Frederik IV, da 

de nødvendige Pengemidler til Institutionens Vedligeholdelse mang

lede. I K.s Styrclsestid talte Akademiet o. 30 Elever. Da Akade

miet gik ind, udnævntes K., som 1703 var bleven Etatsraad, 1711 

til Stiftsbefalingsniand i Ribe Stift og .\mtmand i Ribe Amt. 1725 

blev han Konferensraad og afgik paa samme Tid fra sit Embede i 

Ribe. Han dode 13. Nov. 1726, 69 Aar gammel. 1 1704 havde 

han ægtet Margrethe v. Bem ( f  174O). —  Hans Enkes Kaar have 

næppe været glimrende, thi o. 1748 levede Sønnen Frederik Christian 

v. K. paa Ribe Ladegaard «i meget kummerlige Omstændigheder*.
Personalhist. Tidsskr. 2. R. IV, i i .  B .J t M iUr.
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V .  K aln ein , W o lf  H en rik , — 1690, Officer, hørte til en ost

preussisk Adelsslægt; hans Fader, Albrecht v. K ., var Overregerings- 

raad og Overborggreve, Moderen hed Anna v. Kreitzen. W. H. v. K. 

kom i dansk Tjeneste 1677 som Kapitajn ved Lehndorffs Regiment, 

som s. A . blev hvervet i Brandenborg og derefter kæmpede paa 

Rygen og ved Stettin. 1678 blev han Oberstlieutenant mod at 

hverve en «Frieskadron» paa 2 Kompagnier til Fods, og da disse, 

med hvilke han bl. a. deltog i Helsingborgs Forsvar 1679, bleve 

stukne ind i sjællandske Regiment, udnævntes K. 1680 til Komman

dant i Korsør. Her fra kom han 1683 til Marineregimentet som 

virkelig Oberstlieutenant, men i Sept. 1685 blev han kaldet til et 

Hverv af ganske anden Art. Der var indkommet en Del Klager over 

det dansk-ostindiske Kompagnis Gouvemør i Trankebar, Axel Juel 

(VIII, 559), og K., der som ung havde tjent i de hollandske Kolonier, 

antoges for at være den rette Mand til som kongelig Overkon^mis- 

sarius at undersøge Forholdene. K. lod sig alligevel skuffe og 

erklærede først Klagerne for ugrundede, men da Juel i Tillid hertil 

var rejst til Madras, kom K. under Vejr med, at meget dog ikke 

havde været, som det burde. Under et tomt Foregivende lokkede 

han saa Juel tilbage for at stille ham for en Krigsret, og da dennes 

Kjendelse gik Juel imod, tog K . ham i 1687 som Fange med til 

Kjøbenhavn. En Kommissionsdom her gav dog ikke K . ganske 

Medhold i hans Adfærd mod Juel, og hans Handlemaade hist ovre 

har næppe heller i andre Retninger været helt normal, selv om 

Kompagniet var ve) tilfreds med den Maade, hvorpaa han ha '̂de 

varetaget dets Interesser. Bl. a. havde han, uvist hvorledes, be

mægtiget sig 5 Fartøjer fra »Fjender og Kapere* og ført dem med 

hjem til bedste for Selskabet. Han traadte 1688 tilbage i Hæren 

som Oberst og blev Aaret efter Chef for den Bataillon a f  Prins 

Frederiks Regiment, som gik med Auxiliærtroppeme til Irland. Her 

faldt han 27. Avg. 1690 ved Stormen paa Limerick i Spidsen for sin 

Bataillon. Gift: i. med Maren Charisius, Datter a f Peder C. (III, 439),

2. med Anna Dorothea Munk (f. 1664 f  *689), Datter a f General

major Laurids M.
Museum 1894, I, 254. ff. If/ ffarbou.

V .  K a lte n b o m , F ra n d s A lb re ch t, — 175S, Officer, var Son 

a f  Georg Albrecht v. K . til Hundsfeld i Schlesicn. Han blev Page 

hos Hertugen a f  Sachsen-Meiningen og fulgte, da Hertugen 1712 

solgte Danmark en Fodfolksbataillon, som Preinicrlieutenant med
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denne. 1713 kom han til Grcnaderkorpset, hvor han siden tjente 

i 45 Aar og forfremmedes til Kapitajn 1728, Major 1730, karakt. 

Oberst 1735, Kommandør for Korpset 1738, Generalmajor 1751 og 

(Jenerallieutenant 1758. 10. Avg. s. A . døde han ugift i Kjøbenhavn. 

- Hans Brodersøn var Carl Frederik v. K ., født i Oels i Schlesien

4. Avg. 1723, f  i Christiania 25. Marts 1800 som Generalmajor og 

Chef for akcrshusiske Regiment, Stamfader for den nulevende nor* 

ske Familie K . H . W. Harhøu.

K alth o ff, P e te r, — 1672, Overtøjmester. Som Bøssemager 

har han 1646 forfærdiget cn BagladerifTcl. Her ind i Landet kom 
han 1648 med Frederik Hl og blev ansat som tilsynshavende, senere 

Rustmester, paa Sparepenge. 1654 blev han Arkelimester paa T ø j

huset, og, som Forholdene vare, blev K . den, der i Virkeligheden 

den meste Tid stod i Spidsen for 'føjhuset. Denne under Belej

ringens Begyndelse isser vigtige Plads vides han at have udfyldt 

særdeles tilfredsstillende. Tillige havde han Overbefalingen over 

.Artilleriet paa Slotsholmen og specielt Løngangsbatteriet. 1659 ud

nævntes han til Overtøjmester. Som saadan skulde han have 'Pil- 

syn med Ammunition osv. i alle Rigets Fæstninger; der foreligger 

dog intet som helst Vidnesbyrd om, at han i Virkeligheden har 

udøvet et saadant Overtilsyn. Han døde som Overtojmester 1672 

(begravet 22. Sept.). K. har været særdeles yndet af Frederik III 

og synes at have været en nærsom Tysker. Uagtet alle Gager 

efter Krigens Ophor reduceredes, beholdt han dog de ham en Gang 

tillagte 900 Rdl. lige til sin Død. 1664 overlod Kongen ham Raa- 

vaddam Mølle og siden dertil 2 Gaarde i Stokkerup By. Der ind

rettede han en SlibemøUe og en Krudtmølle og afsluttede i 1666 

en fordelagtig Kontrakt med Regeringen om Reparation af blanke 

Vaaben og Levering af fint Krudt. Hans Enke, Magdalena, og Søn 

solgte efter hans Død Møllen til Staten. P , C. Bang.

K alu n d borg (Calundanus), H an s P ed ersen , 1599— 1671, Rek

tor, født i Kalundborg, Søn af Peder Jacobsen (f. 1571 i Varde, 

senere Væver i Kalundborg, f  1641) og Hustru, Bodil Christensdatter. 

Han dimitteredes 1624 fra Roskilde Skole til Universitetet med 

ypperligt Vidnesbyrd og blev efter et Par Aars Studium 1627 Hører 

i Roskilde og derpaa 1630 Rektor i Kalundborg. 1633 gav han 

Afkald paa Rektoratet og rejste til VVittenberg for at studere der. 

Han kom hjem igjen 1635 og tog Magistergraden, men rejste endnu
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s. A . paa ny bort som Hovmester for 2 unge Adelsmænd, Niels 

Kaas og Ove Ulfeldt, og opholdt sig med dem indtil 1637 i Hol* 

land, England og Frankrig; paa Hjemrejsen døde Niels Kaas i Biois 

i April 1637, og K. forfattede til hans Minde en «Dialogus ele* 

giacus». Efter sin Hjemkomst blev han Konrektor i Roskilde 1638 

og derpaa Rektor i Malmø *639; her giftede han sig s. A. med 

Bodi) Danclef, en Kjøbmandsdatter der fra Byen. 1641 blev han 

udnævnt til Rektor i Roskilde imod Biskop Brochmands Ønske, 

og han havde ogsaa i sin Rektortid flere Stridigheder med ham; 

hans Stilling under Svenskekrigen 1658 ft* var meget besværlig, da 

han næsten ingen Indtægter fik a f sit Embede og havde en stor 

Familie at forsørge. 1641 var han ogsaa bleven valgt til Kannik 

ved Kapitlet i Roskilde og blev 1660 i Sept. paa dettes Vegne 

sendt til Kjøbenhavn for at deltage i Rigsdagen; s. A. overdrog 

Frederik U1 ham Forvaltningen a f Kapitlets Gods. Med sin Hustru 

havde han i6 Børn, a f hvilke 7 overlevede ham: de antoge alle 

Navnet Schade. I hans Alderdom blev hans Søn Mag. Peder 

Schadc hans Vicarius 1666 og bekræftedes 1669 i dette Embede 

med Exspektance paa Rektoratet, som han ogsaa fik efter Faderens 

Død, 10. April 1671. Som Rektor i Roskilde forfattede K . flere 

grammatiske læ rebøger i T^tin, Græsk og Hebraisk; noget før sin 

Død skrev han et a f  Reminiscenser fra Seneca opfyldt l'røsteskrift 

for sin vordende Enke. Hun giftede sig for øvrigt igjen mod Mag. 

Arnold Rhumann, Konrektor og læctor theologiæ i Roskilde, og 

døde først 1700.
A . R. Ryge, Mag. H. P. K.s Levnets Beskriv. ( 1 7 5 9 ). Giessing, Jul»el-I..ærere 

II, I ,  183. Bloch, Roskilde I^omskoles Hist. I, 55 (T. RieU., SkSnska skol* 

vasendets hist S. 367 ff. M . Cl. G trlz.

K alu n d b org  (Calundanus), S ø re n  P ed ersen , 1607— 57, Pro

fessor, yngre Broder til ovennævnte H. P. K., fødtes i Kalundborg 

23. Okt. 1607, blev Student 1626, rejste derpaa udenlands og disputerede 

i Jena, blev ved sin Hjemkomst 1633 kreeret til Magister og Provst paa 

Klosteret, derefter 1635 Konrektor ved Kjobenhavns Skole og 1638 

Rektor sammesteds. 1646 udnævntes han til Professor ethices ved 

Universitetet og skrev som saadan en Række ethiske Afhandlinger; 

han døde 25. Nov. 1657. Han ægtede 1639 Kirsten jespersdatter 

Buchmand (f, 27. Jan. 1614 f  20. Maj 1659); deres Børn antoge 

Navnet Hjort.
Hundrup, Lærerstanden ved MelropoUtanskoIen S. 21 f. A/1 Cl. Gertz.
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K a lv , E rlan d , — 1373— , var en af de urolige jyske Herre* 

mnend, som i Valdemar Atterdags Tid Gang efter Gang rejste Op

rorsfanen imod deres Konge. I Forening med sine Brødre Anders 

og Jens deltog han allerede 1350 i Jydernes Opror; ligeledes sluttede 

han sig nogle Aar efter til Hertug Valdemar af Sønderjylland, men 

efter Niels Bugges Drab finde vi ham 1360 som Kongens Mand, 

der paa dennes Vegne forhandler med de holstenske Grevers Ud

sendinger i Ribe. Paa Danehoffet i Kalundborg, hvor den indre 

Fred besegledes ved gjensidige gode Lofter, var ogsaa han tilstede, 

og at Kong Valdemar nu nærede Tillid til ham, viser sig deri, at 

han blev Befalingsmand paa Skanderborg Slot og var Kongens 

Fuldmægtig ved Underhandlingerne med Hanscstæderne 1365. Om 

hans Forhold i de følgende Aar hersker der Uklarhed. Kun saa 

meget tør anses for givet, at han ikke sirax har sluttet sig til Op

roret 1368, men først i Løbet a f det følgende Aar, maaske nød

tvungent, er gaaet over til Holstenerne. At han i saa Tilfælde 

har bragt den af ham bestyrede Borg, sandsynligvis Aalborghus, 

i Fjendernes Hænder og faaet den igjen som Forlening, er utvivl

somt. Og at hans Frafald blev paaskjonnet a f de holstenske Grever, 

viser sig deraf, at disse 1372 forlenede ham og hans Søn Jacob 

med det vigtige Grænseslot Riberhus. Som Indehaver a f  disse 2 

betydelige Fæstninger optoges han efter Valdemars Sejer over Gre

verne 1373 i den med disse sluttede Fred og forpligtedes til at stille 

begge de nævnte Slotte U1 Valdemars Kaadighed. Da var det, at 

Kongen modtog ham med det bekjendte vittige Udbrud, som har 

bragt E. K .s Navn til Efterverdenen. Efter Huitfeldt skal han have 

sagt: «Kalv er en god Ko, i Fjor gik han bort som en K alv; mi 

er han som en Ko kommet igjen med 2». Efter den holstenske 

Krønnike løde Ordene derimod saaledes: «Atterdage! det er en 

god K alv; med 2 Huse stak den af, som en Stud kommer den 

igjen med 3U  I Vejrum Sogn (Ringkjøbing Amt) fandtes. 1638 cn 

(»aard, Ravnborg, med Volde og Grave, som sagdes at have til

hørt E. K.
Thrige, Hist. Anrb<^ 187$, 219 ff. Reinhardt, Valdemar AUerdag

S- 553 ff. Mollerup.

K a lv , J en s, — 1260— , Marsk hos Christoffer I  (i det mindste 

Aar 1255) og dernæst i en Aarrække hos den imge Erik Glipping, 

kom til at spille en Rolle i den Tids Stridigheder. Da Jacob 

Erlandsen havde indviet Amfast (1,337) til Biskop i Aarhus (1260),
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troede Dronning Margrethe, at denne Kongehusets Fjende havde 

fundet Ly i Øm Kloster, og 7 Gange mødte J. K . ved Klosteret 

for at gribe Arnfast, om det saa skulde være foran Højalteret; men 

hans Efterforskninger vare forgjæves. Klosterets Uven var han dog 

ikke; han søgte endog at mægle mellem Abbeden i Øm og Biskop 

T yge a f  Aarhus. Senest 1272 ophørte han at være Marsk, og 1274 

skjænkede han Stubber Kloster sin Gaard Vindenip; men han er 

ikke identisk med den J. K ., der ved samme Tid lod sig optage 

blandt de Lægbrodre, som sluttede sig til Sorø Kloster. Han døde 

vistnok før 1302, og i alt Fald inden 1304, da hans Hustru, Cæcilia 

Nielsdattcr (af Slægten Galen), nævnes som Enke; hun gav i dette 

Aar Penge for at løse sig fra Lofte om Pilegrimsfærd og testamen

terede Godser og store Summer til mange Kirker og Klostre, men 

hendes Død indtraf først 28. Juli 1318. J. K. og Cæcilia havde 

mindst 3 Sønner. Den ene, som bar Faderens Navn ( f  1308), blev 

Kannik, siden Dekan, ved Lunds Domkapitel og stod Jens Grand 

nær, medens derimod Broderen Jacob var med til at fængsle Æ rke

bispen. I sit Skjold førte J. K ., ligesom flere indvandrede t>'ske 

Slægter, Arpen (o: Harpyjen).
Script, rer. Dan. V. Weekc, I.nndekapitlets Mind«bøger. Hans Olrik.

K am p, Jen s, f. 1845, Folkemindesamler. K. er født i i .  Febr.

1845 paa Selvejergaarden Kamp-Hovedgaard i Stadil Sogn ved 

Vesterhavet; han gik i Almueskolen, men «fik sin egentlige Ud

dannelse paa Staby Højskole* under (senere Provst) A . Sørensen; 

1867 tog han Skolelærerexamen fra Blaagaard. Som Lærer ved 

forskjellige Højskoler 1S68— 76 (Rogen, Hong, Marielyst) samlede 

han Stoflet til «Danske Folkeminder* (1877), et anerkjendelses- 

værdigt Arbejde; a f sine senere Samlinger som Lærer paa Bogø 

har han udgivet 2 Bind «Danske Folkeæventyr* (1879— 91). Han 

lever siden 1891 i Kjøbenhavn som afskediget Lærer. Æ gtede 1884 

Marthe Juliane Neergaard. A x d  Olrik.

K am pe, V in cen tiu s, — 1521— , Biskop, oprindelig en neder

landsk Graabroder, Munk i Kalundborg, stod vistnok allerede i 

Forbindelse med Christian I ’s Enke, Dorothea, som havde Kalund

borg til Enkesæde og begunstigede Graabrødreordenen. Dette var 

imidlertid i endnu højere Grad Tilfældet med Kong Hans’ Dron

ning, Christine, hos hvem Broder V. indtog en betydelig Stilling. 

Han blev a f Paven udnævnt til Titulærbiskop a f Grønland, hvilket
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synes at staa i Forbindelse med de Planer, Christian II i Aaret 

1514 havde med Hensyn til dette iJand. Som indviet Biskop fik 

V., ligesom flere tidligere Titulærbiskopper a f Grønland, en vis Be* 

tydning, i det han benyttedes som «Viebiskop» a f flere af de ud

valgte Biskopper, som aldrig fik pavelig Bekræftelse, eller under 

Bispeledighed. Saaledes fungerede han som Biskop i Fyn under 

Biskop Jens Andersen Beldenaks Fraværelse i Sverige 1520 og under 

hans senere Fangenskab 1521. Dronning Christine skal ved sin 

Dod (1521) have indsat ham til Testamentarius; men han skal have 

tilvendt sig en Del a f  Kostbarhederne, hvorfor han skal være ble

ven kastet i Fængsel af Christian II. Han forsvinder derpaa for 

os i nogle Aar, indtil han dukker op i Sverige og Finland, først 

som Viebiskop i Upsala, senere (1526) i Aabo, hvor han tillige fik 

Stiftets 3 Graabrødreklostre «i Værge og Befaling*. Ogsaa Gustav 

Vasa havde cn Tid lang holdt ham i Fængsel, men senere atter 

taget ham til Naade. Da Joachim Ronnov 1529 blev indtrængt i 

Roskilde Bispesæde a f Frederik I uden at kunne opnaa pavelig 

Indvielse, forpligtede Biskop V. sig 1530 til at tjene ham «og ingen 

anden* som Viebiskop samt ikke at forlade Stiftet uden Ronnovs 

Tilladelse. Til Gjengjæld forlenedcs han 1531 med vor Frue Alter 

i vor Frue Kirke i Kjøbenhavn; dette Præbende havde han endnu 

' 15 3 7 -
Grønlands hist. Mindesmærker III, 19311. Ny kirkehist. Saml. V , 746 ff. 

Kirkehist. Saml. 3. R. Hl, 240. A . Heise.

K ajn p h oven er, B ern h ard  C a sp er, 1813— 46, Botaniker, født

10. Maj 1813 i Kjøge, hvor hans Fader, Bendix K ., var Prokurator, 

og hvor han, 14 Aar gammel, blev sat i Apothekerlære. Aaret 

efter kom han til Viborg .^pothek, men befandt sig saa ulykkelig 

der, at han flygtede der fta uden at have Midler til at bane sig 

en anden Vej. Det lykkedes ham dog at blive Student 1831. Han 

studerede først Medicin, senere udelukkende Botanik. Han ernærede 

sig væsentligst som Manuduktør, og i 1837 kaldtes han a f  Rente

kammeret til at docere Forstbotanik, hvilket han fortsatte i flere 

Aar, uden dog at have egentlig Ansættelse som Forstdocent. 

Hans fleraarige Sygelighed forøgede hans medfødte Pirrelighed, og 

hans Bitterhed giver sig bl. a. til Kjende i en Række polemiske 

Artikler i «Fædrelandet» (1840 og 1841). I 1842 tiltraadte han 

med oflfentlig Understøttelse en Rejse til Sydevropa, dels for sine 

Studiers, dels for sit nedbrudte Helbreds Skyld, fra hvilken Rejse
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han noget styrket vendte tilbage i 1844, hvorefter han atter over

tog sin tidligere Virksomhed. I' 1845 udvalgtes han til som Botaniker 

at deltage i «Galatheas» Jordomsejling, fra hvilken han hjeinsendte 

betydelige Samlinger*, han følte sig imidlertid utilfreds med For

holdene om Bord, hvilket i Forbindelse med hans vedvarende 

Sygelighed bevirkede, at han efter at have opnaaet Hovedformaalet, 

Nikobarøemes Undersøgelse, forlod Expeditionen i Kalkutta og 

naaede hjem til Kjøge, hvor han døde faa Uger senere, 20. Juli 

1846. K. var a f Naturen meget lidet meddelsom, og hans trykte 

Arbejder ere, skjønt han var en flittig og ivrig Botaniker, faa og 

sniaa, væsentlig vedkommende Forstbotanik. Den forholdsvis store 

Bogsamling, han efterlod, indeholdt mange sjældne og værdifulde 

Værker a f ældre dansk Litteratur, og i Følge hans testamentariske 

Bestemmelse overdroges det Universitelsbibliotheket at udtage uden 

Vederlag, hvad det manglede.
Schouw. Dansk Tidsskrift 1, 77. Kord. Lit.-Tid. 1846, S. 366. Er$leu% 

Forf. I^x. Botan. Tidsskr. XII, i$ l. Rostrup.

K am pm ann, H ack , 1813— 78, Herredsfoged og Politiker, fodt

5. Marts 1815 paa Hovedgaarden Sneumgaard i Ribe Amt, Søn af 

Godsejer Niels Øllgaard K. (f. 1786 f  1828) og Ane Christiane 

Hedevig f. Jessen (f. 1784 f  1854), blev 1831 Student fra Ribe Skole, 

1835 juridisk Kandidat og 1837 Volontær i Rentekammeret, men 

tog i Maj 1839 til Frijsenborg for at manuducere den senere Kon

seilspræsident Grev C. E. Frijs til juridisk Examen (afløstes heri 1840 

a f Hall) og blev efter Indstilling a f sin Elevs Fader 1839 Birke

dommer i Frijsenborg Birk. Her fra forflyttedes han 1852 som 

Herredsfoged i Rovgsø o. fl. Herreder ved Randers, et Embede, 

han beholdt til sin Død. Ved Siden heraf havde han i Aarencs 

Lob mange offentlige Hverv. Han blev 1845 Suppleant og 1848— 52 

Medlem a f Skanderborg Amtsraad, 1850— 52 Formand for Afløsningen 

a f Husmandshoveriet i Aarhus Amt, 1851 Medlem a f Komiteen for 

Gudenaas Sejlbargjørelse, 1861 Formand for Bestyrelsen a f  Gudenaa, 

i86(̂  Medlem a f Randers Byraad, end videre Formand for Randers 

Sparekasse og 1876 for Randers— Grenaabanens Bestyrelse. Ogsaa 

tog K . i flere Aar livlig Del i det politiske Liv: han vâ r Folke

tingsmand for Viborg .Amts 4. Kreds 1849— 52 og paa ny 1855— 56 

samt for Randers Amts 3. Kreds 1852— 53 og Medlem a f Rigs- 

raadets Folketing for sidstnævnte Kreds 1864— 65. 1 de første 3

Aar tog K . meget virksom Del i Forhandlingerne, var Medlem af
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flere vigtige Udvalg om Landboforhold og stod ligesom Bregendahl 

i flere Sporgsmaal (især i Faistesporgsmaalet) Bondevennerne nær

mere end Flertallet a f  det national-liberalc Parti, hvortil han ellers 

hørte. Det var K ., som i Nov. 1S51 stillede Forespørgselen til 

Ministeriet om dets politiske Plan og i Marts 1852 var Ordfører for 

Adresseforslaget om Januar-Kundgjørelsen. Ogsaa stemte han i Jan. 

1853 imod Toldloven. —  K. blev 1869 Etatsraad og 1877 Kommandør 

a f  Danebrog. Død 17. Dec. 1878. Han ægtede 1S40 Christiane Elisa

beth Willemoes (f. 1815), Datter a f  Stiftsfysikus Fred. Vilh. W. i Aarhus.
Barfod, R ^ sd ^ S 'K al. N. 0 . Kampmann. Stamtavle ov. Fam. Kamp- 

mann S. 10 f. Em il Elberling.

K am pm ann, H a ck , f. 1856, Arkitekt. K. er Søn a f  Provst 

Christian Peter Georg K . (f. 17. Avg. 1816) og Johanne Maigrethc 

Marie f. Schmidt (f. 27. .\pril 1824) og er født i Æbeltoft 6. Sept. 

1856. Han er opdraget som Murer og har gjennemgaaet Kunst

akademiet, hvor han fik den lille Guldmedaille 1882 og den store 

1S84; Ira 1887 har han været Medlem a f Plenarforsamlingen. K. 

har foretaget mange Studierejser: 1882 til Norditalien med Under

støttelse a f det Reiersenske Fond, 1883 til Paris, hvor han gik paa 

Kunstakademiet og samtidig tegnede hos Arkitekten Jacques Her- 

mant, 1884 til Sverige, 1S85— 86 til Tyskland, Frankrig og Italien 

paa Akademiets store Stipendium, 1887 til Grækenland med Carl 

Jacobsen, 1894 til Holland. Blandt hans Arbejder kan nævnes: 

Landstedet «Miramare» ved Vedbæk (1887— 88), Sygehuset i Hjør

ring (1888— 89), Sneslev Kirkes Istandsættelse (1890), Teknisk Skole 

i Hjørring (1891), forskjellige Præstegaarde, Kjøbmandsgaarde og 

Ligkapeller nmdtom i landet. Som konstit. kongl. Bygningsinspektør 

(fra 1892) for Jylland har han under Arbejde bl. a. Istandsættelsen 

af Helligaandshuset i Randers samt en ny 'Poldkammerbygning i 

Aarhus. Hans Hovedværker ere det originale og pragtfulde Provins

arkiv i Viborg (1890— 91) og Carl Jacobsens yndefulde Villa ved 

Ny Carlsberg (1892— 93). Sammen med Martin Nyrop har K . til

ført moderne dansk Bygningskunst nyt Blod gjennem et helt nyt 

Syn paa dens Opgaver; som Elev a f Hans J. Holm nærer han en 

dyb Respekt for den Kunst, vore Forfædre have efterladt os, og 

værner varsomt om dens Spor; som selvstændig Personlighed hæv

der han principielt det indres, det konstruktives berettigede Frem

træden i det ydre. 1888 ægtede han Johanne Holm (f. 4. Juli 1868), 

Datter a f  Professor Hans J. H. (VII, 569). E rik Sfhiødte

I>M)sk biogr. l.«x. IX . Pebr. 189$. 7
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K am pm ann, H en rik , 1750— 1828, Præst, Søn a f  Sognepræst 

Jens K. og Ide Sophie f. Cramer, er født i Østbirk i Aarhus Stift

6. Maj 1750. Han blev dimitteret fra Horsens 1768 og tog efrer 

en Tid at have været Huslærer theologisk Attestats 1773. Derefter 

blev han Huslscrer for Suhms Søn og efter sin Elevs Død (177S) 

Sognepræst til Farum og Værløse (1779). Her levede han ugift «i 

stille Ensomhed, fortrolig med Videnskaberne og den skjønne Natur, 

der blomstrer om hans Bolig,» til sin Død, 4. April 1828. E, Storm, 

Suhm, Pram og Rahbek hørte mellem hans Omgangsvenner. —  K . 

har skrevet en Lovtale over Christian III (1779), en Oversættelse 

af Virgils * ^ S 3Sca» (1797), om hvilken J. Baden siger, at Over

sætteren har vidst at gjøre sig sin Originals Maleri og Foredrag 

lige mægtig, samt endelig talrige Salmer, a f hvilke 47 optoges i 

den evangeliske Salmebog, hvor de høre mellem de bedste a f de 

nye Salmer, denne indeholdt. 13, deriblandt «Som Morgendug mit 

Liv henrinder», ere gaaede over i «Salmebog for Kirke- og Hus

andagt«.
Erslew, Forf. Lex. L, Koch,

K am stru p , Ole, f  *762, s. Camstrup (III, 351).

K ande, Jen s, — 1326, en skaansk Adelsmand, synes forst at 

have staaet i Ærkebispens Tjeneste, siden det 1303 var ham, der 

skulde modtage Skjodet paa Rønne og Herrestad Herreder, som 

vare udlagte Ærkestolen for den Straftebøde, hvortil Paven havde 

dømt Erik Menved. Senere var han dog Kongens Mand og hørte 

til Kong Eriks mere fremragende Raadgivere. 1 1310 var han saa- 

ledes sendt til Estland, hvor han paa Kongens Vegne hævede 

Penge a f Vasallerne og traf en Anordning om Byen Revals Be

fæstning. Senere optraadtc han under Eriks Strid med Ærkebisp 

Esger juul; han rejste til Hammershus for at forhandle med denne, 

og Kongen overdrog ham siden Styrelsen a f Ærkestolens beslag

lagte Godser, ligesom han medvirkede til i 1319 at faa Bornholm 

overdraget til Kongen. Ogsaa under Christoffer II hørte han ril 

de kongelige Raader og opholdt sig atter i Aarenc 1323— 24 som 
Høvedsmand i Reval. Kort efter døde han 21. Sept. 1326. I sit 

Vaabenskjold førte han en Kande.
Weeke, Lunde DomkApitelR Gavehøger S. 243. X r. ErsUv.

K anne, S ø ren  M ikkelsen , 1801— 60, Bonde, er bleven bc- 

kjendt ved sin, a f St. St. Blicher besungne Daad, da han (16. Febr.
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*^35) reddede Skipperen paa en i Nærheden a f Grcnaa strandet 

Jagt, i det han, da Storm og Søgang gjorde det umuligt at naa 

ud til Skibet med Baad, svømmede der ud med sine Heste og 

saaledes hentede den forkomne Mand i Land. Kongen belønnede 

Daaden med Redningsmedaillen og en lille Pengesum, og Beboere 

a f Aarhus skjænkede K. et Sølvbæger. Han var født 10. Febr. tSoi 

i Hessel Strandhus ved Grenaa, som han senere fæstede, og hvor 

han boede til sin Død, der indtraf 10. Nov. 1860, da han druknede.
Hist. Tidsskrift 6. R. I. Jylland 1891—92, S. 156 ff. Q, SHcka,

K a p e r, Johannes, f. 1838, Sproglærer og Lexikograf. K. fødtes 

28. April 1838 i Lindholm, Tønder Amt, hvor Faderen, E. L. K., 

var Skolelærer. Han gik i Flensborg Latinskole, hvorfra han dimit* 

teredes 1857; tog theologisk Kmbedsexamen 1862. 1863 blev han an

sat som Adjunkt i Flensborg, men afsat under den tyske Okkupation 

i Febr. 1864. Efter at have privatiseret ved Mariboes og Melchiors 

Skoler blev han ansat som Adjunkt ved Metropolitanskolen 1873 

og udnævnt til Overlærer 1889. Gift i. (1863) med Anna Cathrine 

.Mbertinc f. Wensien ( f  1864), 2. (1866) med Mariane Petrine f. Branner. 

K. har vundet et a f  de mest ansete Navne som Tysklærcr; han har 

udgivet en stor Mængde tyske Lærebøger, til Dels i Forening med 

andre, men hans betydeligste Arbejde er hans dansk-norsk-tyske og 

tysk-dansk-norske Haandordbog (1870 og 1878), som allerede have 

oplevet 3. Udgave. Uden for sin Lærervirksomhed er K . Medlem 

a f Direktionen for de Massmannske Søndagsskoler og Skoleforeningen 

a f 1866, Examioator ved almindelig Forbcredelsesexamen og Censor 

ved Skoleembedsexamen.
Hundrup, Lærerstanden ved Mctropolitan.skolen 8. 2 11 f. .Nissttt.

V .  Kardorfif, A u g u st N icolai C arl, 1756— 1S20, Officer, født 

22. Avg. 1756, Søn a f  Oberstlieutenant i Kavalleriet Hans Vilhelm 

V. K . ( f  1757 i Præsto) til Pannekow m. fl. Godser i Meklenborg og 

Ida Margrethe Charlotte f. v. KardorfT, begyndte sin militære lø b e 

bane som Vicekorporal i i. sjællandske Regiment Ryttere, hvor han 

1774 blev Sekondlieutenant med Vagtmesters Lønning, .\aret efter 

blev han forsat til Livgarden til Hest, og ved dette Elitekorps 

avancerede han 1780 til Premierlieutenant, 1784 til Ritmester, 1787 

til Major, 1791 (cxpcdcrct 1796) til Oberstlieutenant, og 1798 afløste 

han General Castenschiold som Kommandør for Korpset. Ved 

(hftermaal 10. Juli 1789 med Hedevig Sophie Margrethe v. d. 

Liihe (døbt i Rostock 27. Okt. 1771, f  *7* Marts 1829), Datter a f

7*



lOO V. K ardorff, Aug. A 7c. Cari.

Kapitajn Frederik v. d. L. (f, 1737 f  *7̂ 4) Margrethe Cathrine 

f. V . d. Liihe (f . 1741 f  1828), var K ., udnævnt til Kammerherre 1792, 

imidlertid kommen i Besiddelse a f Godset Bøhlendorff i Meklen- 

borg» og for at varetage dets Administration fratraadte han 1802 

Kommandoen over Hestgarden og lod sig stille å la suite i Kaval- 

leriet. Ved Englændernes Overfald 1807 meldte K.» der 1803 havde 

faaet Obersts Karakter, sig dog øjeblikkelig tillige med en Søn til 

Tjeneste hos Kronprinsen, og 7. Sept. tillagdes der ham fra Hoved

kvarteret i Kicl Ordre til med et kombineret Korps fra Fyn at 

gaa over Store Bælt, rejse en Landstorm ti! Hest og Fods paa 

Sjælland og søge at bringe Orden til Veje under den der efter 

Castenschiolds Nederlag ved Kjøge herskende Forvirring. Da Hoved

hæren samledes paa Sjælland, fik K. Kommando over en Brigade, 

der først bevogtede Sydkysten, senere forlagdcs til det nordvestlige 

Sjælland, hvor den i Avg. 1808 var virksom ved de spanske Troppers 

Afvæbning. S. var K. bleven udnævnt til Generalmajor, 1809 

blev han Chef for Livregiment Ryttere, iSio for Livregiment lette 

Dragoner, hvilken Chefspost han beklædte til sin Død. Ved den 

1809 paatænkte Overgang til Skaane var K . udset til at føre Hæ

rens 4. Division, og 1812 overtog han Kommandoen over denne 

Hærafdeling, der da havde Bevogtningen a f  Laaland-Falster m. v. 

I Begyndelsen a f 1814 tildeltes ham i Kongens Fraværelse Over

kommandoen paa Sjælland, og senere paa Aarct blev han, udnævnt 

til Generallieutenant, Chef for det 12000 Mand stærke Hjælpekorps, 

som Frederik V I ved Kieler-Freden havde maattet forpligte sig til 

at udruste mød Napoleon. 1815 hædredes han med Storkorset af 

Danebrog. 19. Jan. 1820 døde K .. maaske den a f Generalerne fra 

den omhandlede Periode, som Frederik VI saa vel fra Hjærtets 

som Forstandens Side skattede højest. Allerede fra Tjenesten i 

Hestgarden roses K. som en sjælden duelig Officer; Kongen kan 

ikke glemme, at han 1807 i Nødens Stund strax stillede sig ved 

hans Side, og 1813, i Brev til Frederik a f  Hessen, hvori denne 

anmodes om under Felttoget i Meklenborg at skaane K .s Godser 

saa meget som muligt, fordi «det er os magtpaaliggende, at han 

ser, at vi sætte den Værd paa ham, som han fortjener*, siger 

Kongen tillige: «han er ustridigen vor første Kavallerigeneral*. 

Kongen paatænkte ogsaa den Gang at gjøre ham til Gouvemør 

over Rygen, Pommern m. v., hvis disse Landsdele, som der var 

Tale om, tilfaldt Danmark.
G. M. C. Masch, Oesch. der Fam. v. KardorlT (1850). Medd. fra Krigsark. 

IV — VI. 5 . A . Sørensen.
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K a rle b ye , Jens, f  1812, s. Carlebye (111, 376).

K a rse m o se, O lu f L au rid sen , 1488— 1565, Abbed. Fra sin 

Ungdom af tilhørte han Cistercienserordenen. Da Byen Karsemose 

i Vinderød Sogn ligger nærmest Ksrom, er det rimeligt, at han 

forst har været Munk i Esrom Kloster, inden han gik over til Sorø. 

Her blev han, skjønt højt oppe i .Aarcnc, efter .Abbeden Niels 

Jespersens Død 1556 valgt til Abbed. Klosteret bestod, om end 

reformeret, til Dels i sin gamle Skik. Abbeden havde Styrelsen a f 

det udstrakte Klostergods samt Omsorgen for Klosterets Kirker —  

paa Skriftestolen i Alstcd Kirke findes endnu hans Navn —  og 

for den Skole, der var knyttet til Klosteret. I denne Stilling vir

kede han med Æ re i 9 Aar indtil sin Død, 10. Maj 1565.
Løffler, Gravskrifter i Sorø. F, Rørdam.

K a rste n s, Jørgen , f  1717, s. Carstens (III, 407).

K a ru p , C a rl F red erik  W ilh elm  Ign atiu s, 1829— 70, Forfatter, 

er Søn af Skræddermester Johan Heinrich Ferdinand K. og Nico* 

line Sophie f. Elgstrøm og fødtes i Kjøbenhavn 26. Dec. 1S29. Sin 

Barndom tilbragte VV̂  K. i sin Fødeby og i Næstved. Efter sin 

Konfirmation i 1844 søgte han forgjæves at komme til Theatret, 

blev saa anbragt i Boghandlerlære, men gik snart over til at blive 

Bogtrykker, hvilken Gjeming han efter 2 Aars Forløb opgav for at 

virke som Skribent. 1 1848 blev han optagen paa Jonstrup Semi* 

narium, men s. A. forlod han dette for med Understøttelse af flere 

at tage Artium, hvilket imidlertid heller ikke blev til noget. I 

Foraarei 1852 betalte Frederik VII hans Rejse gjennem Tyskland, 

Belgien og Frankrig til London. Efter sin Hjemkomst studerede 

han Kirkehistorie, og han, som oprindelig havde sluttet sig til Kri

stendommen og dernæst været dens Fjende, blev nu i 1853 Katho- 

lik; snart var han med til at stifte Ansgarius-Foreningen, og det blev 

overdraget ham at udgive en skandinavisk Kirketidende for Katho* 

likkerne, hvilket Arbejde han ligeledes snart lod fare. Netop som 

han nu i 1854 vilde søge sig en I>evevcj i Udlandet, blev han 

ansat som Lærer ved den katholske Kirkeskole; han udgav flere 

Digtninger og Forsvarsskrifter for Katholicismen, men blev i Juli 

1855 afskediget fra Skolen. Snart overdrog den katholske Kirke 

ham at udarbejde en ny Salmebog, og for at skaffe sig Ro hertil 

drog han til Tyskland. Efter sin Hjemkomst her fra kom han i

Karl. 1 0 1
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Pennefejde med Præfekt Griider, hvilket havde til Følge, at han 

trak sig tilbage fra sin Virksomhed i Kirkens Tjeneste; han er

nærede sig nu som Sproglærer og ved at sysle med Litteratur og 

Politik. I 1857 var han kommen saa langt ned, at han blev Med

arbejder af Smudsbladet «Rappée». Han holdt Foredrag i «Arbejder

foreningen* og blev Redaktør a f Foreningens Blad. 1 1858 blev han 

Medlem af og Repræsentant for «Folkeforeningen>; men det varede 

ikke længe, før han fjæmedes fra begge disse Foreninger. Nu be

gyndte han at udarbejde den danske Kirkes Historie under Katho- 

licismen (udkom 1859, overs. paa Fransk og ly s k )  og ernærede sig 

for Resten ved Informationer. 1 1859 rejste han som Sekretær for 

den apostoliske Præfektur for Nordlandene der til, men efter 4 Maa- 

neders Foiløb opgav han denne Stilling. 1 Kjøbenhavn begyndte 

han nu paa et æsthetisk Ugeblad, «Danmark*, men slap snart dette 

for at holde «folkelige Foredrag*, der stadig bragte ham i Kon

flikt med Politiet; et nyt Blad, «Folkelige Foredrag eller sort paa 

hvidt*, i hvilket han angreb Avtoriteteme, skaffede ham til sidst 

paa Grund a f Udtalelser mod Grevinde Danner offentlig l'iltale for 

Fornærmelser mod Kongen. Midt under alt dette, hvorved han 

havde gjort sig umulig her hjemme, blev han, der havde skaffet 

sig Indsigt i Forsikringsvæsenet, inspektør for Livsforsikringsanstalten 

almperiale* i Dresden og flyttede 1864 der til. Han døde der 19. April 

1870. Han har forfattet en Masse Litteratur a f  theologisk, juridisk, 

politisk, fllosoflsk, historisk, geograflsk, kritisk og æsthetisk Indhold; 

men intet a f  dette synes at have haft Livskraft i sig. Sine «Ud

valgte poetiske Skrifter* udgav han 1869 i Leipzig. —  1853 ægtede 

han Nielsine Cathrine Rasmussen.
W . I. Karup, Mit Livs Roman (1864). Erslew, Forf. Lex. Allg. Deutsche 

Biographic XV. A. Nielsen, Seminaricliv i Fyrrerne S. 86 ff. Bøgh.

—  Nogle Aar før C. F. W. I. Karup bosatte sig i Tyskland, 

havde han faaet Interes.se for Farsiknngsvasenet og begyndte i Aarct 

1862 Udgivelsen a f ^Skandinavisk B'orsikringstidende*, som han dog 

a f Mangel paa Tilslutning maatte lade gaa ind det følgende .Aar. 

Under Fortsættelsen af sine Studier leverede han en Del Bidrag til 

forskjellige tyske Forsikringstidsskrifter og udgav mod Slutningen af 

sit Liv foruden et mindre Skrift: «Die Lebensversicherung auf den 

'PodesfaU im Kriege* (1869) et større Arbejde: «Handbuch der 

Lebensversicherung* (1868— 70; 2. Udg. 1874). Dette Værk vidner 

om en ikke ringe Belæsthed og har ikke uden Grund været en Del
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ben>'ttet. Vel er Forfatteren ikke fri for Ensidighed, og paa flere 

Punkter, saaledes i hans Benyttelse a f Litteraturen over Dødeligheds

statistik, savner man en dyberegaaende Kritik, ligesom hans Be

handling a f Forsikringsvidenskaben standser paa det vigtigste Punkt: 

Sporgsmaalet om Gyldigheden a f Forudberegningerne og Bestem

melsen af Reservefonds til Dækning a f uforudsete T ab ; men hans 

Fremstilling udfyldte ved sin Fremkomst et Savn i Litteraturen, og 

den har bidraget ikke saa lidet til Fremme a f forsikringsvidenskabe

lige Studier i Tyskland.

K.s Søn Jø?iann€S Ferdinand Georg K ., f. 9. Maj 1854 i Kjø- 

benhavn, flyttede med sin Fader i 1864 til Dresden, hvor han nød 

Skoleundervisning, indtil han i 1869, da hans Fader begyndte at 

skrante, forlod Skolen for at være denne behjælpelig med hans 

litterære Sysler. K ., der allerede tidlig røbede mathematiske Anlæg, 

fandt efter sin Faders Død Anvendelse for disse i det store Livs

forsikringsselskab «Gotha», hvor han har været ansat siden 1871. 

1878 ægtede han Caroline Hess (f. i Gotha 1854), Datter af Geheime- 

regierungsrath J. A. H. 1891 fik han Titel af Professor. K . har 

gjort sig bekjendt ved grundige Arbejder i Livsforsikringsvæsenet; 

saaledes har han (i Forbindelse med Dr. med. Golimer) udgivet 

flere Undersøgelser over Dødeligheden i forskjellige Samfundsklasser 

efter Gothaselskabets Erfaringer; 1893 udgav han en Undersøgelse 

over den gothaiske Embedsmandsenkekasses Status, hvori han kom

mer udførlig ind paa Spørgsmaalet om saadanne Kassers rationelle 

Indretning. H . Westergaard.

K a th o læ , R a sm u s, — 1581, Professor, Præst, er vistnok født 

i Aalsø Sogn i Nærheden a f Grenaa og blev Student fra Aarhus 

Skole. 1558 ff. nød han som fattig og flittig Student akademisk 

Understøttelse. 1559 tog han den filosofiske Bakkalavrgrad, og 1561 

drog han til Wittenberg, hvor han studerede nogle Aar med Stats

hjælp. Efter at have taget Magistergraden her blev han efter Her

luf Trolles Anbefaling 1563 kaldet til Professor i Rhetorik ved Kjø

benhavns Universitet. Snart ombyttede han dog dette Fag med 

Dialektik, og samtidig overdroges det ham, naar Sjællands Biskop 

var fraværende paa Visitatsrejser, at holde de theologiske Forelæs

ninger, som ellers paalaa denne. 1565— 72 var han forlenet med 

et Kanonikat i Aarhus Kapitel. 1570 var Raden til ham at blive 

Universitetets Rektor; men Professorerne undsloge sig for at vælge 

ham, fordi han ikke var gift. Maaske har denne Tilsidesættelse
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været en Tilskyndelse for ham til at indtræde i Æ gteskab; thi 

19. Nov. s. A. holdt han Bryllup med Elisabeth, Datter a f den fhv. 

koogl. Kirurg Jacob Hasebard. 1572 blev han a f  Dr. Niels Hemming- 

sen kreeret til Bakkalavr i ITieologien, og 1574 faldt Valget paa 

ham som Sognepræst ved Frue Kirke og Sjællands Stifts overste 

Provst. 1 denne Stilling vandt han stor Berømmelse som en ud

mærket, ja som sin 'I'ids ypperste danske Prædikant, ligesom Sam

tiden ogsaa i stærke Udtryk fremhæver hans dybe Religiøsitet. Da 

hans ovennævnte Hustru døde i en ung Alder, ægtede han 1575 

Magdalene Madsdatter, Enke efter hans Formand i Præsteembedet, 

Salmedigteren M. Hans Thomesen, for hvis Børn han blev en god 

Stiffader. 1580 befalede Kongen Universitetet ved Lejlighed at til

dele ham den theologiske Doktorgrad. Det skete dog ikke, da K. 

allerede døde 7. Nov. 1581. Hans Forfattervirksomhed indskrænkede 

sig til akademiske Theses og nogle danske og latinske Digte. Den 

endnu yndede Salme *Guds Godhed vil vi prise» er a f K. over

sat fra Tysk.
Rørdam, Kbhvns Universitets Hist. 1537— 1621 II, 557 ff. Rrandt og 

Helweg, Den danske Psalmediglning, p , Pørdatn.

K ath rin e, s. Cathrine.

K a ttru p , R a sm u s, f. 1848, Landmand, er født i Skjelskør 

21. April 1848 og Son a f  Sogneforstander Nis Christian K. og Zara 

Wilhelmine Christiane f, Kryger. 18 Aar gammel kom han til Land

bruget, og efter en omhyggelig Uddannelse paa de bedste I.Ære- 

steder, bl. a. hos Tesdorpf paa Ovrupgaard og Carøe paa Skjærvad, 

overtog han i 70ernes Slutning Hovedgaarden Hellerup paa Fyn i 

Forpagtning. K. har gjort Hellerup bekjendt som et a f  landets 

forste Avlscentre. Han har med den fødte Opdrætters Blik for 

dot enkelte Dyrs Individualitet dannet en fremragende Stamme af 

rodt dansk Malkekvæg, der ved Dyrskuer har taget høje Præmier 

og ved Landmandsforsamlingen i Randers 1S94 bragte Kongepræ

mien til Hellerup. K . har bl. a. været medvirkende ved Dannelsen 

a f  Kvægavlsforeningen «Fyn», gjennem hvilken Exporten a f fynsk 

Malkekvæg til Rusland i dc sidste Aar har taget et betydeligt 

Opsving. Han er Medlem a f forskjellige Landbrugsudvalg og siden 

1890 Medlem a f Statshingsteskuekommissionen. —  3. April 1879 

ægtede han Eline Marie Josepha Wognsen, Datter a f Godsfor

valter VV. H . HeritL
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K au ffm an n , H einrich  A u g u st T h e o d o r» f. 1S19, Officer. 

K . hører til en Slægt, som tinder Trediveaarskrigen udvandrede fr<a 

Nedre Østerrig og i over 200 Aar stadig har tjent de danske Konger. 

Han fødtes 13. April 1819 i Rensborg; Forældrene vare Oberst- 

lieutenant Nicolaus Gustav Hermann K . og Marie Sophie Frede

rikke f. Falkenberg. Efter at have gjennemgaaet den kongl. militære 

Højskole fra 1836— 4̂0 kom han til Artilleriet som Sekondlicutenant 

med Aldersorden fra 1836, blev efter 2 Aars praktisk 'IJeneste Pre- 

mierlieutenant, gjennemgik 1842— 44 Generalstabsafdelingen og ud

nævntes i Marts 1848 til Kapltajn a f Generalstaben. Som fodt 

Holstener fik han ingen Udkommando a f  Tscherning, men maatte 

rekognoscere Kjøbenha\m$ Omegn til et Befæstningsanlæg, indtil hao 

paa egen Foranledning allerede 1 Maj blev Stabschef hos Komman

doen paa Als under Generalmajor Hansen og saaledes havde væ

sentlig Andel i Kampene ved Nybøl og Dybbøl. I Marts 1849 blev 

han Souschef ved «Flankekorpset> og deltog i Kampene ved Ads- 

bøl, Ullerup og Dybbøl, i hvilken sidste han, assisteret a f Lieute

nant S. Rosen, i lo. lette Bataillons Skyttelinje fratog Sachseme 2 

Kanoner. Med General Biilow fulgte K. fra Flankekorpset til 

Armeens Overkommando som Souschef og var med i Kampene 

ved Kolding, Gudsø, Udfaldet fra Fredericia 13. Maj og Slaget 

6. Juli, hvorefter han deltog i Forhandlingerne angaaende Fastsæt

telsen af en Demarkationslinje i Slesvig. Udnævnt til Major i Avg. 

blev han kort efter Stabschef ved Generalkommandoen i Jylland 

og det følgende Aar atter Souschef ved Overkommandoen; han fik 

saaledes Andel i Ledelsen a f Slaget ved Isted og af Danevirke- 

stillingens Besættelse og Forsvar, medens han under .Angrebet paa 

Frederiksstad sendtes til denne By.

Efter Krigen blev K. Stabschef ved Gcncralkommandoen i 

Slesvig og ægtede 29. Juni 1851 Mathilde Louise Jensine Fønss, 

Datter a f  Kammerherre Niels Basse F. til Hindsgavl. I 1854 for- 

fremmedes K. til Oberstlieutenant i Generalstaben og blev Chef for 

sammes taktiske Sektion, men udnævntes Aaret efter til Amtmand 

over Amterne Kiel, Cronshagen og Bordesholm, hvormed fulgte 

Stillingen som Kurator for Kiels Universitet og som kongl. Kommis

sær for Klosteret Preetz og 25 adelige Godser, samt Kammerherre. 

Medens K. gjennemgaaende vandt den store Befolknings Velvilje 

—  han valgtes i 1857 til Medlem a f Rigsraadet — , var Stænder

forsamlingen i Itzeho ham mindre venligsindet, og Regeringen be

vægede ham derfor i 1860 til at træde tilbage imod at gaa som
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militærbefuldmægtiget til Frankfurt; samtidig udnævntes han til 

Oberst i Generalstaben og Kommandør a f Danebrog. Fra Frank

furt kaldtes K. i Dec. 1865 til Kjøbenhavn for at overtage Stabs

chefsposten ved Overkommandoen, som betroedes General de Meza. 

Kfter Danevirkes Rømning blev K. Komm.'indor for 2. Infanteri- 

brigade, hvormed han deltog i Dybbøls Forsvar samt i Kampen 

om Als, ved hvilke Lejligheder han viste sig som en modig og 

dygtig Troppefører. Ankommen til Fyn overtog K. Befalingen over

t. Division og benyttedes derefter som Underhandler med det fjendt

lige Hovedkvarter, senere sammen med Kammerherre Quaade som 

befuldmægtiget ved Fredsforhandlingeme i Wien. Kfter Hjemkomsten 

her fra overtog han Funktionen som Chef for Generalstaben, men 

iidnævnte.s 1865 til Generalmajor og Gcneraladjudant for Landetaten 

og Chef for Kongens Adjudantstab. Som saadan tiltraadte han 

1866 en Udenlandsrejse med Kronprins Frederik til Hofferne i Paris, 

Briissel, Holland og England. Samme Efteraar attacheredes K. atter 

Kronprinsen i Anledning af dennes 'i'ilstedeværelse ved Prinsesse 

Dagmars Formæling i St. Petersborg og senere Besøg ved Hoffet 

i Berlin.

Ved Gjennemforelsen a f Hærloven a f  1867 tog K ., der var 

mismodig over dens Mangler, imod Tilbudet om Afsked, hvorefter 

han stilledes å la suite og udnævntes til Storkors a f  Danebrog. 

Han opholdt sig derefter for sine Børns Uddannelses Skyld 4 Aar 

i Schweits og fandt efter Hjemkomsten Virksomhed i det civile Liv, 

i det han medvirkede til Lammefjordens ’i'ørlægning og valgtes 

til Formand for Livsforsikringsselskabet «Haftiias» Direktion og til 

Kontrolkomitccns Formand i Forsikringsselskabet eSkjold», ligesom 

han blev Æresmedlem a f Selskabet «de danske Vaabenbrødre*. 

Desuden attacheredes han i 1873 Kronprinsen a f Preussen, i 1875 

den russiske Storfyrsttronfølger og i i$88 Kong Albert a f  Saebsen 

under deres Ophold her i Landet.

K. har gjentagne Gange afslaaet Opfordringen om at overtage 

Krigsministerportcfeuillcn; derimod virkede han paa anden Maade 

til Fremme a f  Forsvarssagen, i det han i 1886 efter Professor A. 

Steens Død overtog Stillingen som Formand for «Forsvarsforeningen 

for Sjællands Stift». Som saadan har han gjentagne Gange taget 

til Orde i Bladet «Vort Forsvar*, medens han alt tidligere, i 1884, 

havde taget Initiativet til Udstedelsen a f et Opraab: «Til vore 

Vaabenfæller», i hvilket Hærens og Flaadens samtlige overordnede 

Førere i Krigen 1864 (for saa vidt de vare i Live og aftkedigede)
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indtrængende hævdede «Nødvendigheden a f Befæstningssagens Gjen- 

nemforelse». I 1886 erholdt K. Generallieutenants Karakter.
Nationallid. Nr. 3738. /> Nieuwenhuis.

Kauffm ann, W ilh elm  F red erik  L u d vig , 1821— 92, Officer, 

Broder til den foregaaende, er født 25. Marts 1821 i Rensborg og 

kom 1838 paa den kongl. militære Højskole som Sekondlieutenant. 

Afgaaet der fra i 1842 blev han Premierlieutenant i Artilleriet og 

ansattes 2 Aar senere ved Landkadctakadeniiet som Skoleofficer og 

Lærer. I 1847 agtede han Annette Tronier, Datter a f Grosserer, 

Major i Livjægerkorpset Carl Chr. T. Ved Krigens Udbrud 1848 blev 

han .adjudant hos den kommanderende Artilleriofficcr paa Fyn, men 

efter at være forfremmet til Kapitajn ansattes han ved 2. Batteri, 

og hermed rykkede han ogsaa ud i 1849 ^fter at have fortsat sin 

Virksomhed ved Landkadetakademiet i Løbet af den foregaaende 

Vinter. K. deltog i Kampen ved Kolding, i Ryes Tilbagetog og 

i Slaget ved Fredericia, hvomæst han fik Befalingen over et 24pun- 

digt Granathalvbatteri, hvormed han deltog i Slaget ved Isted 1850. 

Kfter Krigen blev han ansat som Lærer i teknisk Mekanik og 

'l'eknologi ved den kongl. militære Højskole, hvilken Stilling han 

beholdt til 1866, men varetog ved Siden heraf forskjellig anden 'Lje- 

neste. indtil 1852 var han saaledes ved løjetaten, indtil 1854 ved 

Brigadestaben, hvorefter han blev Chef for 4. Batteri. Som Med

lem a f forskjellige Kommissioner og som Forfatter til flere Artikler 

i ^Tidsskrift f. Krigsvæsen», hvis ('hefredaktør han var fra 1865— 73, 

udfoldede han desuden en betydelig Virksomhed. I 1856 foretog 

han en Udenlandsrejse til Sverige, Østerrig, Sardinien, Frankrig og 

Belgien, overværede i  1858 en Troppesamling i Skaane og erholdt 

i j86o  Majors Karakter, medens han i  1S62 under l'roppesamlingen 

ved Slesvig attacheredes de fremmede Officerer.

Da Krigen udbrød 1864, var K . endnu Chef for 4. Batteri, 

der var udrustet med lapundige Riffelkanoncr, hvilke gjorde Tjeneste 

som Positionsskyts under Dybbøls Forsvar. Tillige blev K. i Marts 

Kommandør for Batterierne langs Als Sund og senere næstkomman

derende Artilleriofficer i Dybbølstillingen. Kfter at vort Skyts i 

Skanserne for største Delen var bragt til Tavshed, fattede han den 

Tanke fra Als at forulempe Preussernes natlige Arbejder med sine 

Kanoner ved Bueskud ud over Dybbølbanken. Denne saakaldte 

«mdirekte^ Skydning fik ved denne Lejlighed sin første Anvendelse 

i Krigen, og dermed tilføjedes Preusserne ikke ringe Tab. lifter
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Dybbøls Fald blev K. højstkommanderendc Artilleriofficer paa Als, 

men beordredes i Slutningen a f Maj til Dondon for at yde de 

derværende danske Afeendinger ved Konferencen den nødvendige 

militære Vejledning. I Sept. sendtes han i særlig Mission til Ge

neral Falckenstein, den Gang civil og militær Gouvemør i det a f 

l^reussernc besatte Jylland.

Efter Hjemkomsten blev han Formand for en Kommission til 

at tage Spøi^m aalet om Fodfolkets fremtidige Bevæbning under 

Overvejelse og beordredes i den Anledning i 1865 til England, 

Frankrig, Amerika og Belgien, hvornæst han l)lev Stabschef hos 

sin mangeaarige, fortrolige Ven, Artilleriets Chef, Oberst de Jon- 

c|uiércs og Medlem a f flere Kommissioner. Overvejelserne og For

søgene førte i 1867 til Indførelsen a f  Remingtonriflen. Samtidig 

deltog han i den oflentlige Drøftelse om Ordningen a f Landets 

Forsvar og udgav 1865: «Om det danske Monarkis Forsvar i A l

mindelighed og Armeens Organisation i Særdeleshed» samt s. A. 

et Skrift om 'l'llbagctoget fra Danevirke, hvori han optraadte skar|>t 

mod den tidligere Regering. I 1867 blev K. —  som i 1865 havde 

oimaaet virkelig Majors Grad —  ved Gjennemførelsen a f  den nye 

Hærlov Oberst, men da Krigsminister Raasløff frygtede hans Mod

stand mod denne, blev han Ijærnet fra Stabschefsposten og ansat 

som fungerende Tojmester, hvilken Stilling han dog i 1868 om

byttede med den som Chef for i. Artilleribataillon og Kommandør 

for Kjøbenhavns Sobefæstning, en Post af stor Vigtighed, da det 

gjaldt om at møde de Krav, som Skibskanonernes voxende Stør

relse stillede til Kystbefæstninger. I de i i  Aar, K. beklædte den, 

arbejdede han stadig paa Værkernes Forl)edring, men da Lovgiv

ningsmagten ikke vilde bevilge de dertil nødvendige Pengemidler, 

niaatte han for det meste lade sig nøje med at fremsætte de Krav, 

som han ansaa for nødvendige, hvis Værkerne skulde gjøre Fyldest. 

Dertil fik han Lejlighed som Medlem a f en Række Kommissioner: 

den «store Forsvarskommission* (1872), den for Hæren og Flaaden 

fælles Søminekommission (1874), Kommissionen til Ordningen af det 

gjensidige Forhold mellem Kjøbenhavns Havn og Søbefæstningen 

(1874), som Formand i en Kystskytskommission, Medlem af en So- 

minekommission (1875) og Formand i en Kommission til Forsøg med 

elektrisk Lys (1878). Desuden overtog han flere andre Hverv og 

ledede 2 Vintre et Fæstningskrigsspil.

Da General Dreyer (IV, 354) i Begyndelsen a f 1879 traadte 

tilbage som Krigsminister, var det naturligt, at Valget af hans
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tlftermand faldt paa K., der paa Grund a f  sin overlegne Begavelse, 

sin uforstyrrelige I.igev'ægt i Sindet, sin Fordomsfrihed og sin Evne 

til strax at gribe en Sags Kjærnepunkt nød almindelig Anseelse i 

Hæren. Han blev saaledes Krigsminister 4. Jan., i det han Dagen 

forinden var udnævnt til General uden for Nummer. Hans Be

stræbelser gik strax ud paa at ordne vort forsømte Fors vårs væsen, 

og det lykkedes ham endnu i Rigsdagssamlingen 1878— 79 at be

væge en Del a f  Venstre til at slutte sig til Forslaget om en Be

villing paa 2400000 Kr. til Anskalfelsen a f 6 14 Tommers Kruppske 

Bagladekanoner til Kjøbenhavns Søbefæstning. Efter at have ned

sat 2 Kommissioner, begge under Kronprinsens Forsæde, indbragte 

K. i Overensstemmelse med de a f  dem afgivne Betænkninger i 

Samlingen 1879— 80 et Ix>vfors!ag om Hærens Ordning, ledsaget a f  

Forsvarsplanen, og samtidig støttede han paa forskjellig Maade, 

ikke mindst ved at stille sig velvillig til Tanken om at lade Offi

cerer holde offentlige Foredrag, den saakaldte «Forsvarsbevægelse». 

Det lykkedes dog ikke K. at gjennemføre sit eget Hærlovforslag, 

vel nærmest fordi han havde søgt Støtte hos den Del a f Venstre, 

der havde Berg til Fører, hvorimod Folketingets Højre i Forbindelse 

med de moderate a f  Venstre i den ellevte Time vedtog et nyt 

Udkast, som 25. Juli 1880 ophøjedes til Lov. K . forblev, da Loven 

indeholdt enkelte Fremskridt, paa sin Post i Haab om at kunne 

løse Spørgsmaalet om Landets Befæstningsvæsen, men da Rigsdagens 

Flertal ogsaa i den paafølgende Samling stillede sig meget kølig 

til dette (derimod gjennemførtes en ny Straffelov for Krigsmagten), 

traadte han 4. April i$8i tilbage som Krigsminister og udnævntes 

Dagen efter til Generallieutenant og kommanderende General i 

I .  Gencralkommandodistrikt.

Indtil han i 1891 naaede Aldersgrænsen, varetog han denne 

Stilling med Æ re, og i 1888 udnævntes han til Storkors a f  Dåne- 

brog. 2 Gange, i 1883 og i 1887, var han Chef for Øvclscsdivi- 

stonen paa Sjælland, medens han i 1888 var Kejser Vilhelm 11 
attacheret under dennes Besøg ved det danske Hof. Efter at K. 

med sin Konges og sine undergivnes Paaskjønnelse a f  hans Virk

somhed havde forladt Tjenesten, flyttede han til sin eneste Datters 

Hjem i Nordsjælland og bortkaldtes efter et kort Sygeleje ved en 

stille Død 7. Jan. 1892.
NalionaUid. Nr. 4454. Dagbladet 13. Jan. 1892. Illu»tr. Tid. 17. Jan. 

1S92. Vort Forsvar Nr. 290. /> Nieuwenhuis.
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K aufm ann, A sm u s, i8o6— 90, landskabsmaler, var Son af 

Mølleejer og Kornhandler Philip K. og Cecilie f. Frederiksen og 

fodtes i Nærheden a f Haderslev 6. Okt. 1806. Han kom i Maler- 

lære i Haderslev og uddannede sig tillige til Dekorationsmaler, 

saaledes at han senere i Kjøbenhavn kunde deltage i Udsmykningen 

a f Dronningens Apartementssal paa Amalienborg. Han gik omtrent 

samtidig Kunstakademiets Skoler igjennem og vandt 1828 dets mindre 

Sølvmedaille; men da han ikke fandt tilstrækkeligt Livsophold som 

Maler,^ lagde han sig efter Lithografien og udførte i Kapitajn 

Krossings Stentrykkeri en Del Portrætter. Med offentlig Under

støttelse rejste han 1836 til Tyskland, hvor han arbejdede som Li- 

thograf i Dresden og MUnchen, men samtidig vendte tilbage lil sit 

egentlige T.ivsinaal, Landskabsmaleriet. I Tyskland ægtede han en 

dansk Dame, Hofsangerinde Laura Hass ( f  1875). lifter Hjemkomsten 

arbejdede han en kort Tid som Lithograf for det Bærentzenske In

stitut, men udstillede ellers ret flittig som Landskabsmaler (1842— 72). 

Han vedblev samtidig at dyrke Dekorationsinalerict, havde et Par 

(iange Understøttelse til Rejser i dette Fag, saaledes for at lægge 

sig efter Brugen af «Vandglas». Han har ikke fremragende Be

tydning som Kunstner, men har gjort sig fortjent ved at testamen

tere Kunstakademiet sin Formue (over 43000 Kr.) til .Anvendelse 

som Rejselegat. K. døde 24. Juni 1890.
WeilHach, Konstnerlex. WetUfCUh.

K aufm ann, C arl R ich ard  Joh an n es, 1846— 94, Forfatter og 

Journalist. Richard K., Søn a f praktiserende Læge i Assens (senere 

i Nexø) Fred. Ferd. K. (f. 1813 f  i866) og Hustru, f. Jacob.scn, er 

fodt i Assens 19. Sept. 1846. Han tog 1. Del a f Artium ved Rønne 

Skole og blev i 1865 Student fra Sorø. Efter at have taget Philo- 

sophieum ofrede han sig for Journalistik og anden Forfattervirk

somhed*, i «Herlingske Tidende® og »Dagens Nyheder® skrev han 

F'euilletoner, Causerier og Anmeldelser. Under Mærket »Paul Pr>'» 

udgav han flere Biografier og oversatte meget, f. Ex. Paul Heyse 

og W. Jensen. Sammen med Vilh. Møller udgav han det illustre

rede Ugeblad »Nutiden®. Midt i Halvfjerdserne bo.satte han sig i 

Paris, hvor han 14. Nov. 1883 ægtede den bekjendte Sangerinde og 

Sanglærerinde Anna Dous. Hendes Position i Parises Kunstnerverden 

støttede ham, og deres Hjem aabnede sig for adskillige bekjendte 

Mænd og Kvinder. Selv udfoldede K. en stor Virksomhed som 

Korrespondent for danske, norske, svenske, finske, tyske og maaske



Kau/mctm, Carl Ri<h. y^hs. II

flere Landes Blade; hans Jæmflid og Sporsans vare ham til stor 

Nytte, og hans lette, livlige Stil skaffede ham mange Læsere. Ved 

Siden a f den her omtalte Virksomhed fik han dog Tid til at skrive 

og udgive en Del Boger: «1 Norge* (1869), ^Noveller* (1874), «Fra 

det moderne Frankrig* (1882), «Pariserliv i Firserne* (1885), »Paris 

under Masken* (1887) og »Paris under Eiffeltaarnet* (1889). Sam* 

men med William Bloch har han skrevet »Konsekvenser* (1881;, 

der først spilledes paa det kongl. Theater, senere under Titelen 

»Ungdomssynder* paa Folketheatrct, og til den sidstnævnte Scene 

»Hvem er hanr»; til Kasino skrev han »Valdemar Sejer*. Desuden 

foreligger der fra hans Haand en talrig Mængde Oversættelser og 

ikke faa Digte. Under et Besøg i Danmark døde han i Kjøbenhavn 

I .  Avg. 1894. —  Fru Anna Elisabeth K . (f. 25. Jan. 1863), Søster til 

Sangerinden Elisabeth C. C. Dons (IV, 298), uddannet a f Fru Sophie 

Keller, senere af Fru Marchesi i Paris, optraadte først som Opera

sangerinde i Florents, virkede siden som Sanglærerinde i Paris og 

er nu efter Mandens Død bosat i Kjøbenhavn.
Ilhistr. Tid 1894, Nr. 46 Nationaltid. 1. Avg. 1894. J^ic, Bøgh.

K a u s , B a ltser, — o. 1583, Boghandler, forekommer første 

Gang 1549 og driver fra 1561 sin Boghandel i St. Rochi Kapel ved 

vor Fnie Kirke i Kjøbenhavn; 1567 kjøber han det Hus, han boede 

i, a f Universitetet, som han stod nær. Til Oplysning om hans 

Virksomhed kan meddeles, at han 1560 faar 5 Aars Privilegium paa 

at udgive Niels Hemmingsens Katekismusforklaring og latinske Po- 

stille, en Bog, han 16 Aar efter udgiver paa Dansk; 1575 bekoster 

han Anders Sørensen Vedels Oversættelse a f Saxo trykt og 1577 

Henrik Smids hægebøger. Hvad han forlagde, synes at have slaaet 

an, thi 1573 maatte der et Kongebrev til for at beskytte ham mo<l 

udenlandske Eftertryk, og hvad hans Driftighed i det hele angaar, 

kan det mærkes, at han »577 overtager Frederik H s  Papirmølle 

ved Hvidøre. Han dør 1582 eller 1583. —  Han var 2 Gange gift, 

sidst med Johanne Nielsdatter.
Rordam, Kbhvns Universitets Hi&t. 1537— 1621 II. 68oflT. C. Nyrop, l>(0 

danske Boghandels Hist. I, 131 f. C. Nyrøp.

K a y s e r , C a rl Johan H en rik, iS n — 70, Læge, Nationaløko

nom og Politiker, fødtes i Kjøbenhavn 20. Dec. 1811 og var en 

Søn a f  Sadelmager Carl Christian K . og Johanne Cathrine f. Hertz. 

Han dimitteredes 1828 fra det v. Westenske Institut, tog i 1834 først
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den kirurgiske, derpaa den medicinske Examen, var i de følgende 

Aar medicinsk Kandidat paa Frederiks Hospital og foretog 1836— 39 

en Studierejse til Tyskland, Schweits og Frankrig med langt Ophold 

i Paris, hvor han fængsledes a f Medicinens nye exakte Æ ra og 

ligesom sin Ven og Rejsefselle C. E. Fenger i lige Grad kastede 

sig over alle de egentlige lægevidenskabelige Discipliner og Stati

stikken, hvis udstrakte Anvendelse for Lægevidenskaben netop den 

Gang var den nye Pariseræras Løsen. Hjemvendt satte han strax 

.sin Kraft og fremragende Begavelse ind paa at reformere den stag

nerende danske Medicin i fransk Aand og grundede endnu i 1839 

sammen med sin lidt ældre, intelligente Kollega A. A. B. Ahrensen 

(I, 160) «Ugeskrift for Læger® som Kamporgan for de nye viden

skabelige Anskuelser. 1840 tog han Licentiat-, ved Kroningsfesten 

1841 Doktorgraden ved 2 Afhandlinger fra den a f ham den Gang 

med særlig Forkjærlighed dyrkede Fødselsvidenskabs Omraade; sam

tidig udgav han den franske Forfatter Gavarets Værk om I^ovene 

for Statistikkens Anvendelse i Medicinen i dansk Oversættelse og 

lagde derved Grunden til «den numeriske Methodes® Anvendelse 

ogsaa i dansk Lægevidenskab. Efter i 1841 at være bleven Med

lem a f det kongl. medicinske Selskab og Distriktslæge i Kjøbenhavn 

hædredes han <let følgende Aar med Valget til Præses i det nye 

reformatoriske I.ægeselskab «Filiatrien» og udnævntes samtidig til 

Underacchouchør og Reservelæge ved Fødsels- og Plejestiftelsen, 

hvilken Post han i 1843 ombyttede med Reservekirurgikatet paa 

Frederiks Hospital, i det han samtidig fratraadte Redaktionen a f 

«Ugeskrift for Læger®.

Hans Hu stod nu til Lærervirksomhed ved Universitetet, og ud

rustet med alsidig lægevidenskabelig Kundskabsfylde ligesom Fenger 

var han \ Stand til at overtage omtrent hvilken som helst Disciplin. 

Da et Lektorat i kirurgisk Pathologi 1843 iedigt ved A. Calli- 

sens Fratræden, tog han Del i den udskrevne Konkurrence sammen 

med A. Buntzen og Bricka, gav ogsaa ved denne Lejlighed Vidnes

byrd om sin fremragende Begavelse, men var uheldig ved den sidste 

Prøve, Undersøgelsen af en Patient med Øjensygdom, og trak sig 

derfor til almindelig Beklagelse frivillig tilbage. Derefter kastede 

han sig med fordoblet Iver over statistiske Arbejder, saa vel paa 

den særlig medicinske som den almindelige Statistiks Omraade 

(s. ndfr.). Megen Opmærksomhed og Bevægelse vakte hans 1845 

udgivne Skrift: «Den kongl. Fødselsstiftelse i Kjøbenhavn og den der 

herskende ondartede Barselfeber®; det gav Stødet til Fodselsstiftel-
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sens paafølgende Reorganisation og Omordning, om end des værre 

ikke til de forfærdelige Barscifebcrepidemiers Ophør. I øvrigt vir

kede han, efter 1845 at være fratraadt sin Stilling paa Frederiks 

Hospital, som praktiserende I.æge i Kjøbenhavn og vandt ved sin 

elskværdige Karakter megen Yndest. I Sommeren 1845 rejste han 

i offentlig Scndelse til Nordgrønland (Diskobugten) for at undersøge 

en ved Kolonien Jacobshavn herskende epidemisk Sygdom. 1S48 

udnævntes han til Stiftsfysikus for Fyn, men blev endnu samme Aar 

Professor extraord. i Statistik og Statsøkonomi ved Universitetet 

.1850 Professor ordin.), og dermed forlod han definitivt I^gegjcr- 

ningen, om end ikke Lægevidenskaben, i det hans omfattende 

statistiske Studier og Arbejder i de følgende Aar fremdeles for en 

Del behandlede den medicinske Statistik. Ogsaa til politisk Virk

somhed bleve i den følgende Tid hans betydelige Evner tagne stærkt 

i Brug, indtil en uhelbredelig, tiltagende Hjærnesygdom lammede 

hans Kraft og efterhaanden gjorde ham til aandelig og legemlig 

Invalid. Allerede 1865 maatte han afskediges fra sin Universitets

stilling, men Døden indtraf først 28. Avg. 1870. —  Han var ugift.
Erslew, Forf. Lex. Smith IMadt, Den danske Lægestand, 4. Udg. 

Uge.skr. f. Læger 3. R. X, Nr. 12. 4. R. XIX, Xr. 27. Bibi. f  Læger 6. R. 

1* 155 f- JuL Petersen.

—  C. j .  H. Kayser som Naticnalekonørn og Statistiker. K.s 

Ungdom falder i en 'I'id, da Statistikken var ved at komme paa 

Mode; rundt oin i V’̂ erden blomstrede den officielle Statistik op, 

og overraskende Fænomener bleve dragne frem og benyttede, gan

ske vist dl temmelig forhastede Slutninger om Love, der skulde 

beherske hele Samfundet med samme Nødvendighed som Natur

lovene. Det var navnlig Quetelet, der bar disse Tanker frem med 

bestikkende Veltalenhed og aldrig svigtende 'Pro paa sine 'Pheoriers 
Sandhed. Det var ikke saa underligt, at disse Studier maatte øve 

'Piltrækning paa K., der igjennem den medicinske Statistik havde 

cn Overgang fra sit oprindelige Fag til Statistik og andre Samfunds

videnskaber. 1840 udgav han en Oversættelse a f en fransk Bog, 

Gavarets «Om l,ovene for Statistikkens Anvendelse i Medicinen*. 

Disse Studier fortsatte han i de følgende Aar. I «l)et kongl. me

dicinske Selskabs Skrifter* Ny Række I (1848), der skulde l>eg)mdc 

en ny Æ ra i den medicinske Statistik, hidrøre 2 Afhandlinger fra 

K. («Om Maanedemes og Aarstidernes Indflydelse paa Dødelig

heden* og «Om Fødselsforholdene i Danmark*). Med særlig Interesse

Dansk biogr. Im . IX. Marts 1895. S
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kastede han sig over «Moralstatistik» og bearbejdede for den stati

stiske Kommission Selvmords- og Kriminalstatistikken (i i i .  og 13. 

Hæfte a f  ^Statistisk Tabelværk», begge fra 1847). I disse saa vel som 

andre Arbejder, beregnede paa en større Kreds, saaledes en Række 

Artikler om Selvmord i «Dansk Folkeblade for 1846 —  der bl. a. 

indeholder en interessant Række Breve fra Selvmordere —  behand

lede han sit Stof med megen Ædruelighed uden at lade sig frisle 

til forhastede Slutninger.

K. har end videre udarbejdet cn Nationaløkonomi: «Om Ar

bejdets Ordning* (1857; 2. Opl. 1865). Denne Bog bringer i og for 

sig ikke nye 1'anker; Standpunktet er nærmest den samtidige franske 

og engelske Nationaløkonomi; men i den danske nationaløkonomiske 

Litteratur udfyldte den et Savn; den er skrevet med stor Kjærlighed 

til Æmnet, i et roligt og behersket Sprog, og med god Grund har 

den derfor været stærkt benyttet og kan endnu anbefales til for

beredende Studium a f Nationaløkonomiens Theori, selv om mange 

Synspunkter ere forandrede, og selv om man nu —  med cn Menneske

alders Udvikling mellem denne Bog og Nutiden —  kan paavise mange 

Uklarheder deri. Paa Gnmd af sit tidlig svækkede Helbred naaedl  ̂

K. ikke at efterlade sig noget andet større nationaløkonomisk 

Arbejde. H . Westergaard.

—  X den Omgangskreds, i hvilken C. J. H. Kayser færdedes, 

bleve efter 1848 saa mange fremtrædende og begavede Personer 

hendrague til PoUtikken  ̂ at det var ganske naturligt, at ogsaa han, 

hvis statistiske og nationaløkonomiske Studier laa Politikken saa 

nær, følte Lyst til at virke i samme Retning. Det var dog først, 

trfter at han i nogle .Aar havde virket som Profes.sor ved Universi

tetet, at han gjorde Alvor deraf. 4. .Avg. 1852 stillede han sig og 

valgtes i Kjøbenhavns Amts 2. Valgkreds (Lyngby). Folketinget 

opløstes 13. Jan. 1853 som Følge a f  en Afstemning, hvis indirekte 

Følge var en Forkastelse a f  Regeringens Forslag om l'oldgrænsens 

Flytning. .Arvespørgsmaalet og 'l'oldsagen havde fremkaldt en stærk 

Modsætning mellem Ministeriet Bluhme— Sponneck og Flertallet i 

begge 'l'ing, og en lidenskabelig Agitation førtes fra begge Sider. 

Bondevennerne havde sluttet en Alliance med Helstatsministeriet 

imod det national-liberale Parti, og 'l'scherning, der gik i Spidsen, 

erklærede det for Opgaven ved de nye Valg at fortrænge saa vidt 

muligt alle de 50 Folketlngsmænd, der havde stemt imod Regeringen. 

Han forlod derfor sin sikre Valgkreds i Holbæk .Amts z, Valgkred.s
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(► g stillede sig imod K., der var en af de 50. Valgkampen i Lyngby 

fortes med stor Heftighed og fulgtes med levende Interesse. Den 

endte med, at K. valgtes med 68g Stemmer imod 506, der faldt 

paa Tscherning. Efter den anden Opløsning i April 1853 gjen- 

valgtes K . 27. Maj, men ved Valgene efter Oplosningen i Okt. 1854 

afløstes han i Lyngby a f  Proprietær A. David til Rungstedliind, og 

siden deltog han^T&t? i det aktive politiske Liv^ hvorimod han 1858 

valgtes a f  Landstinget til Statsrevisor. —  K. indtog ikke nogen 

fremragende Plads i det national-liberale Parti, som han fulgte i 

alt væsentbgt, men han var en a f  dc solide, kundskabrige og ar

bejdsdygtige Mænd, som udgjorde Kjærnen i Folketinget og bidroge 

saa meget til den hurtige og sikre Ixivgivningsvirksomhed, der ud

mærkede Rigsdagens første Aar. Saa længe han sad i Folketinget, 

var han Ordforer for Finansudvalget, en Post, som han arvede efter 

E. Fenger. Det var det vigtigste og besværligste Hverv, som 

Folketinget kunde give nogen; Udvalgsbetænkningen var i hin Tid 

ikke et Optryk a f  Skrivelser og Andragender med en kort Angivelse 

af, om et Forslag tiltrædes eller ikke, men en ræsonnerende Be

arbejdelse a f det store Materiale og en Motivering a f  Udvalgets 

Indstillinger, saa at Ordføreren havde et stort Arbejde, men til 

(fjengjæld ogsaa blev fortrolig med enhver Enkelthed. K. var en 

særdeles dygtig Ordforer, kortfattet og klar, og medens han ikke 

var i Besiddelse a f nogen egentlig Veltalenhed, vidnede hans Fore

drag altid om en Omhu og Grundighed, der sikrede dem Opmærk

somhed og gave dem Vægt. C. St. A . BiUt.

K a y s e r , H arald  H a rtv ig , f. 1817, Tømmermester og Politiker. 

Han er fodt 6. Marts 1S17 i Kjøbenhavn og er Broder til den ovfr. 

nævnte I^ g e  og Statsøkonom Carl Johan Henrik K. Hjemmet, 

hvorfra de udgik, var stærkt trykket a f de daarlige l'ider, men 

flittigt og nøjsomt, og R. tog tidlig disse Egenskaber i Arv. Da 

han efter sin Konfirmation (1831) kom i Tommerlære, arbejdede 

han saa ihærdig, ogsaa uden for den almindelige Arbejdstid, at 

han 4 Aar efter selv kunde bestride Udgifterne veti at blive Svend. 

Han skaffede sig nu Undervisning i Mathematik, og da han over 

for sine Omgivelser ønskede at faa ligesom et Bevis for sine Kund

skaber, indstillede han sig 1837 til den polytekniske Examinand- 

(rxamen og fik den, skjont han kun havde forberedt sig i sin 

l'Vitid. Han ophørte nu at arbejde som Tømmersvend, blev en 

ganske søgt Mathematiklærer og (fra 1838) desuden Tegnelærer

8*
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ved en af K.unstakademiet oprettet Søndagsundervisning. 1842 

tog han polyteknisk Examen i Mekanik, men hans Maal, at blive 

Tømmermester i Kjøbenhavn, maatte endnu udsættes noget. Fore

løbig kom han til Norge, hvor han i Vinteren 1842— 43 vikarierede 

som Isærer ved Christiania tegneskoles Bygningsklasse for J. H. 

Nebelong, medens denne var i Udlandet, og i Nov. 1843 blev han 

den første Lærer, som antoges a f det nyoprettede tekniske Institut 

i Kjøbenhavn. Han underviste her i 'l ‘egning og holdt Foredrag 

over Mathematik; hvad der lod ham udgive 2 smaa matheinatiske 

Vejledningsboger (1844, 1847). Forst 1845 naaede han at etablere 

sig som 'rømmermester, ved hvilken Lejlighed han, skjønt polytek

nisk Kandidat, ikke slap for at gjøre et Mesterstykke og afholde 

forskjellige af de Udgifter, som han i et lille anonymt Skrift («Oni 

de nuværende Mesterprøver i Haandværkslavenc>) Aaret før havde 

udtalt sig imod. 1845 fik han tillige det første a f sine senere saa 

talrige Tillidshver\': han blev Medlem af Kontrolkomiteen for Fre

dens Mølles Fabrikker, hvad han var til 1890, den længste Tid 

som Formand. Hans altid klare, taktfulde og dygtige Maade at 

optræde paa begyndte at gjøre sig gjældende. 1847 blev han Med

lem a f Industriforeningens Repræsentantskab og allerede Aaret efter 

dens Formand. 1848 staar i det hele som et Mærkeaar i hans lav. 

I Febr. valgtes han ind i Borgerrepræsentationen, i Maj blev han, 

som nævnt, Formand i Industriforeningen og i Okt. Medlem a f 

den grundlovgivende Rigsforsamling, ligesom det endnu kan nævnes, 

at han i Juni blev Sekondlieutenant i Brandvæsenet, som han var 

knyttet til fra 1835— 64. Den hidtil ubekjendte 1'ømmermester

begyndte at blive en betydende Person. Ved Kunstakademiet fik 

han en nyoprettet Stilling som Docent i Mathematik og Konstruk

tionslære (1853— 64).

Efter hele hans Udvikling er det naturligt, at han ved Valget 

til den grundlovgivende Rigsforsamling stillede sig som national

liberal, men desuagtet anbefaledes hans Valg —  hvad der var ene- 

staaendc —  ogsaa fra den demokratiske Side, og der er da næppe 

Tvivl om, at han kunde have opnaact Valg ogsaa til Rigsdagen, 

hvis han havde stillet sig. Men han undlod det. Han følte sig 

mindre draget a f  Virksomheden i Rigsdagssalen end i Kjøbenhavns 

Borgerraad, hvor hans kommunale Interesse \ Forbindelse med hans 

praktiske Indsigt og utrættelige Arbejdsomhed hurtig skaffede ham 
en indflydelsesrig Stilling, saaledes som det exempelvis kan oplyses 

ved, at han som et endnu forholdsvis ungt Medlem under Kolera-
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epidemien i 1S53 Hk Sæde i den overordentlige Sundhedskommission, 

som da oprettedes. Hans Betydning voxede i det bele saa stærkt, 

at ban i 1863 valgtes til Borgerrepræsentationens Formand, hvad 

han var til 1873 og derefter endnu 1884— 85, da den senere For

mand, Hojesteretsadvokat Henrichsen (V il, 355), pludselig var afgaaet 

ved floden. Fra 1875— -94 var han Næstformand i Forsamlingen, 

som han stadig er Medlem af, og som i 1888 i levende Paaskjon* 

nelsc a f hans lange og dygtige Virksomhed lod hans Billede male. 

1 læ ngden Hk han imidlertid ikke lyOv til at staa uden for Poli' 

tikken. 1 det bevægede Aar 1854 kaldte det national-liberale Parti 

paa ham, og fra 1854— 6̂4 havde han nu for Christianshavn Sæde 

i Folketinget. Saa traadte han igjen tilbage, til han 1871 blev 

kongevalgt Medlem a f Landstinget, hvad han endnu er. O g ogsaa 

paa l'in ge lærte man hurtig at sætte Pris paa ham. 1 Folketinget 

var han saa godt som uafbrudt Medlem a f Finansudvalget, i lan d s

tinget var han en Tid den ene a f dets Næstforraænd, og fra 1879 

har det stadig valgt ham til Medlem a f Rigsretten. Særlig Betyd

ning har hams Stemme haft ved alle Byggeforetagender, bl. a. da 

ved Behandlingen af Kjobenhavns Byggelove a f 1856, 1871 og 1889. 

Men her staa vi ogsaa ved et kjobenhavnsk Forhold, som han om

fattede med stor Interesse. Paa given Foranledning oplyste og 

fortolkede han de 7 førstnævnte Love i Industriforeningens 'J'ids- 

skrift, og som Medlem a f Kjøbenhavns Bygningskommission (1857 

— 85) deltog han i Reguleringen a f deres praktiske Anvendelse. 

J )et skal ogsaa nævnes, at han i 1857 i Overensstemmelse med, 

hvad han havde udtalt i sin Bog fra 1844, stemte for Næringsloven, 

der bl. a. fandt Støtte i Industriforeningen, til hvis styrende Kreds 

han hørte indtil 1866, fra 1857 -63 som Næstformand efter endog 

7  Gange at have været Formand, 1848— 51 og 1853— 57.

Industriforeningen er i det hele et godt Vidne om hans rolige, 

men altid uafbrudte og ftugtbringende Arbejde. I hans Tid fik 

den nye i.ove og sin egen Kjendom, ikke at tale om, at den for 

første Gang kom til at medvirke ved Oamnarks Deltagelse i en 

Verdensudstilling. Hvad der dog særlig præger hans Virksomhed 

her, er hans Forhold ti! Haandværkerundervisningen; hans mange* 

aarige Lærergjeming førte det naturlig med sig. I et a f For

eningen 1847 nedsat Udvalg til Fremme a f  Sondagsmøder for unge 

Haandværkere valgtes han til Formand, og i alle Foreningens senere 

Skridt for Sagens Udvikling tog han ivrig Del, hvad der førte 

til, at Indenrigsministeriet i 1859 valgte ham til dets delegerede i
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Best)Telsen for 'l'eknisk Institut, hvis Formand han var 1872— 74. 

1 det tekniske Selskabs Skole, der 1876 afioste det tekniske Institut, 

stod han som Næstformand 1876— 82, og dette Næstformandskab 

var fra 1S79 paa Grund a f Gehejmeraad Halls Sygdom et fiin- 

gerende Formandskab, bl. a. ved Indvielsen a f  Skolens nye Byg
ning i i88i.

Som det heraf vil ses, har K.s Liv været en uafbrudt Virk

somhed, og Rækken a f de ham betroede Hverv kan endda forøges 

ganske betydelig. 1873— er han saaledes en a f  de 3 Direktører 

for ‘Frederiks Hospital, 1874— 83 er han Medlem a f Kjøbenhavns 

Overligningskommission, 1864— 93 Kontrolkommitteret i Nye danske 

Brandforsikringsselskal), som han er Medstifter af, osv. O g han 

er stadig endnu Medlem a f Overformynderiets I^aanebestyrelse (fra 

1872), Direktør i Kjøbenhavns Brandforsikring (fra 1885), borgerlig 

Værge for Frue Kirke (fra 1889) samt Medlem a f en Række mere 

private Bestyrelser, t. Ex. for den lx*tterstedtske Forening, Efterslægt

selskabets Skole, Fængselsselskabet i Kjøbenhavn, Kjøbenhavns Han

delsbank, Nørrebros Sporvejsselskab, de forenede Oplagspladser og 

Værfter osv. Overalt har man ønsket hans Hjælp, overalt har han 

ydet et Arbejde, og saa har han endda altid været særlig virksom 

i alt, hvad der vedrører den sønderjyske Sag og paa en ejen

dommelig, intensiv Maade vidst at gjøre vel i vide Kredse saa vel 

direkte som f. Ex. gjennem Kjøbenhavns Understøttelsesforening, i 

hvis Hovedbestyrelse han stadig har haft Sæde. Hans Livs lykke

lige Udvikling i Forbindelse med den ham givne storo Arbejdsevnt- 

lod ham tidlig føle det som en Pligt villig at træde til, hvor hans 

Medborgeres 'rillid kaldte ham, sa<Uedes at han for samvittigheds 

fuldt at kunne udrette alt, hvad der herved kom til al paahvik- 

ham, lod det blive Skik hos sig at tage endog meget tidlige Mor

gentimer til Hjælp. Men saa er han paa den anden Side heller 

ikke nogensteds, selv ikke i indflydelsesrige Stillinger, bleven læn

gere, end han følte, at han gjorde den vedkommende Institution 

virkelig Nytte. K. staar som en fuldt ud sympathetisk og helstøbt 

Personlighed i sin humane 'Pænkemaade, bramfri Paalidelighed og 

utrættelige Virksomhed. Da han 1895 havde været 50 Aar Borger 

i Kjøbenhavn, fejredes han paa forskjellig Maade, bl. a. optog 

Kjøbenhavns 'lømmerlav ham som Æresmedlem. —  1885 blev han 

Kommandør a f Danebrog a f 2. Grad og 1892 a f  i. (irad, —  28. Maj 

1S50 ægtede han Birgitte .Mette Elisabeth .\rctandcr (f. i, Febr. 1828),
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l>atter a f Fuldmægtig i Nationalbanken Vilhelm August A. og Ca

roline Vilhelmine Christiane Margrethe f. v. Linstow.
Erslew, Forf. Lex. Harfoct, Dansk Rigsdags-Kal. Illusir. TiU. X X V fll. 

Nr. 23. XXX VI, Nr. 22. C. Nyro|>, Kbhvns Tommerlav. Samme. Indusuifor- 

eningen i Kbhvn. Samme, Hidr. 1. dansk llaandvxrkerundervisnings Hist. Ber- 

Hngske Tid. 1895, Nr. 45. C. Nyrøp.

K e ise r , jvfr. Keyser.

K e ise r , R einh ard , 1674— 1739, Komponist, fødtes i den lille 

s<achsiske By 'Icuchern og blev døbt 12. Jan. 1674. Faderen var 

Musiker, paa Mødreneside var han a f adelig Slægt. 1685 optoges 

K. som .Alumnus i Thomasskolen i I^eipzig og hk her Joh. Schelle, 

Skolens Kantor, til Lærer i Sang og Musik. Sin videre Uddannelse 

erhvervede han sig især ved at studere gode italienske Forbilleder. 

Han var næppe sluppen ud a f Skolen, før han komponerede sin 

første Opera, der 1691 opførtes ved Hoffet i Brunsvig, og da han 

nogle faa Aar senere havde knyttet sig til Operaen i Hamborg, 

begyndte han, opmuntret a f  Publikums Yndest, at udfolde cn for

bavsende Produktionsevne, der, hvad Idérigdom og genial Inspiration 

angaar, stiller ham blandt de mest fremragende tyske Operakompo

nister. K. var en forfængelig Mand. Da han i 1703 sammen med 

en anden havde overtaget Bestyrelsen a f Operaen, stege Kunstner

lykken og .\delsblodet ham saaledes til Hovedet, at han efter at 

have komponeret og opfort en Musik i Anledning a f Frederik IV ’s 

og hans Dronnings Fødselsdage ansøgte Kongen om at «vil!e op

høje ham i Adelstand og med Skjold og Vaaben benaade som 

andre Virtuoser eller og antage ham til Hofjimker», hvilket imid

lertid ikke førte til det ønskede Resultat. Derimod lykkedes det 

ham i en senere Periode at komme i Berøring med det danske 

Hof. 1 1721 indkaldtes nemlig et hamborgsk Operaselskab til Kjø- 

benhavn, og K. kom da ogsaa her til, uden at det er ganske klart, 

i hvilket Forhold han stod til dette Selskab, som var under Ledelse 

a f Musikdirektør Johan Kayser, en navnlig senere temmelig ilde 

bcr>'gtet Person. K. var under sit Ophold i Kjøbenhavn Grev 

Wedells Gjæst og fik som Anerkjendelse for de Værker af forskjcllig 

Art, han komponerede til Brug ved Hoffet, Titel af kongl. dansk 

Kapelmester. For Joh. Kaysers Selskab, der spillede i 2 Sæsoner, 

skrev han Operaerne *^Ulysses», hvortil Partituret findes paa det 

kongl. Bibliothek i Berlin, og «Dcr .Armenier*. Desuden havde han 

paa denne Tid en Opera <Sancio» under Arbejde, men om den
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kom frem paa Scenen, er ubekjenUt. A f hans ældre Værker vides 

Operaerne cDie unvergleichliche Psyche» og «Antoninus, rdmischer 

Kaiserv, den sidste en forkortet Omarbejdelse a f  K .s ældre Opera 

«Julia>, at være opførte i Kjøbenhavn. Efter at Operaforestillingerne 

vare ophørte, vedblev K. at staa i Forbindelse med Hoffet i Kjr** 

lænhavn, hvor han antages jævnlig at have opholdt sig i de nær

mest følgende Aar og bl. a. at have fuldfort Oratoriet «David >. 

1726 komponerede han en Serenade eller dramatisk Kantate: <Das 

lim den Rang streitende Friedensburg, Friedrichsberg, Friedrichsburg

u. Rosenburg*, der opførtes paa Fredensborg Kongens Fødselsdag. 

En stor Del Kompositioner a f ham gik talit ved Christiansborgs 

Brand 1794. 1728 udnævntes K. til Kantor ved Domkirken i Ham

borg, og han komponerede fra nu a f især Kirkemusik. Hans sidste 

-Arbejde for Scenen var Operaen »Circes, opført 1734; Antallet a f  

hans Operaer var da naaet op til ikke lidt over 100.

K. døde i Hamborg 12. Sept. 1739. Med sin Hustru, som 

var født Oldenburg og ofte er bleven forvexlet med den samtidige 

Operasangerinde Mad. K., havde han en Datter, Sophia Dorothea 

Louist K ., der ved Faderens Død blev ansat som dansk Hofsanger

inde, men allerede 1742 trak sig tilbage til Privatlivet og døde i 

Kjøbenhavn 1768.
Mattheson, Grundlage einer Ehrenpforie. Moller, Cimbria lit. II. Gerber. 

bcx. og Neues Lex. der TonkUnstler. Liminer, Die er.ste .<»tehende deutschc Oper. 

Ailg. deutsche Biographie XV. Vierteljahrsschrilt i. Murik\vis<ten$chafi VI (1890), 

S. 151 ff. For Ide og Virkelighed 1873, S. 513 ff. V. C. Ravn.

K eller, Johan C h ristop h er H enrik  Rum m elhoff, 1830— 84, 

Døvstumme- og Aandssvagelærer, var Søn a f Fængselsinspektør paa 

Christianshavn Christian Nicolai K. og Sophie Henriette Magdalenc 

f. Pers og fødtes 7. Juni 1830 i Kjøbenhavn. 1849 blev han Stu

dent fra Borgerdydskolen paa Christianshavn og 1855 Cand. theol. 

Ved sin varme og ægte humane Følelse for al Slags menneskelig 

Lidelse blev han snart tiltrukken a f de hlanthropisk-pædagogiske 

Ideer, hvis Virkeliggjørelse blev hans Livs Opgave. Fra 1851 havde 

han været Lærer ved Kjøbenhavns offentlige Skolevæsen, men da 

han 1856 overtog Bestyrelsen a f den lille private Døvstummeskole 

efter Talemethoden, som V. Dahlcrup og H. P. Duurloo (IV, 367) 

hidtil havde ledet, viede han alle sine Kræfter til .Abnormskolen. 

1858 opgav han sine Timer ved Kommuneskolerne, og Aaret efter 

foretog han en Rejse til Tyskland, hvor han især paavirkedes af 

Hili og blev yderligere indtaget i Talemethoden ved at se de hel-
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dige Resultater, den der havde medført. Efter sin Hjemkomst 

paaviste han i Afhandlinger og Bladartikler dens Fortrin og virkede 

praktisk for den ved energisk Arbejde i sin Skole, hvor han var 

en livlig og vækkende Lærer. Paa Anbefaling a f Professor S. [. 

Heiberg (VII, 265) oprettede Staten 1860 de forste Fripladser for 

uegentlige døvstumme i K.s Skole, der fra nu a f kaldtes «Døv- 

stummeskolen grundet paa Talemethoden>.‘ 1865 foreslog K. Mini

steriet, at alle Indkaldelser a f døvstumme Børn for Fremtiden skulde 

ske til hans Skole, hvor det skulde afgjøres, hvilke der skulde 

undervises efter Tale- og hvilke efter Tegnmethoden; men først ved 

ministeriel Resolution a f  5. Jan. 1867 anerkjendtes K .s Skole som 

et officielt Ix d  i vor Døvstummeundervisning, i det der efter For

slag a f Forstander Malling Hansen (VI, 634) og K. skete det væ

sentlige Fremskridt, at de egentlige døvstumme Børn bleve henviste 

til det kongl. Institut, de uegentlige til K.s ældre Skole og de 

aandssvage dovstumme til en særlig, ny Skole hos K . Hans 2 

Døvstunimeanstalter, der nu bleve satte under Tilsyn a f en a f  Staten 

udnævnt Kommission, voxede hurtig; de benyttedes i stigende Om

fang af Staten, ligesaa a f  Kjøbenhavn og andre Kommuner samt 

a f private. Da det faldt vanskeligt at skaffe lejede Lokaler, laante 

Staten 1880 de Kellcrske Anstalter cn betydelig Sum til Opførelse 

af Nybygninger. 1869 fik K. stiftet en »Forening til Fremme a f 

den døvstumme Piges Selvvirksomhed«, der oprettede en Arbejds

anstalt til Uddannelse a f  disse Piger for senere at skaffe dem 

F.rhverv.

Da der ofte blev sendt K. Born, som viste sig ikke at være 

døvstumme, men idiotiske, og da .Anstalten paa 01. Bakkehus kun 

formaaede at optage en mindre Del a f  Danmarks aandssvage, op

rettede han 1865 en .Afdeling for aands.svage Børn, baade Sinker, 

uegentlige Idioter og døvstumme aandssvage. Med sin sædvanlige 

Knergi kastede han sig over denne Sag; 1867 blev denne Skole en 

selvstændig Anstalt, og Elevantallet voxede efterhaanden til over 

200, dels skolesøgende og dels plejenydcnde. K. var utrættelig i 

sin mundtlige og skriftlige Virksomhed for de aandssvage, og da 

han havde en lykkelig Gave til at bevare en ungdomstfisk, for- 

haabningsfuld Frejdighed under sin overvældende daglige Ojerning, 

fremførte han sine Planer med en Varme, der skaffede dem mange 

Venner og vakte Erkjendelsen af, at der burde gjores langt mere 

for disse Samfundets Stifbøm. Ved K.s Initiativ nedsattes 1867 og 

1873 private Udvalg og 1876 cn ministeriel Kommission, hvor han
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sammen med de andre Abnonnskolers Forstandere drøftede Aands- 

svagesagen. Den sidste Kommission adopterede i sin Betænkning 

næsten fuldstændig det a f K . 1S69 i en Piece, «Om ldiotsagen», 

fremsatte Udkast til en gjennemført Ordning: Indførelse a f  almin

delig Skoletvang, Anbringelse a f  de udviklingsdygtige Individer i 

Skoler og Arbejdsanstalter og de øvrige i Asyler og hos Familier, 

alt paa Statens, KommQnemes og Amternes Bekostning. Foreløbig 

førte Kommi.ssionens Arbejde kun til Lov a f  24. Maj 1879, 

bevilgede K. et anseligt Laan og et fast aarligt Tilskud a f Staten 

til et Asyl for uhelbredelige aandssvage. Dette, kaldet »Karens 

Minde*, oprettedes 1880 i Hvidovre Sogn, medens alle K.s Skoler 

laa paa Nørrebro. Fra 1879 hk han Staten til at bevilge et aarligt 

Beløb ti) voxne, hinkere aandssvages Anbringelse i Familier for at 

uddanne dem til Haandværk og Landbrug. Hans Plan om at op

rette en I>andbnigskoloni for slige Individer blev ikke virkeliggjort, 

medens han levede. Inden hans Død, der indtraf pludselig 20. Maj 

1884, var K.s Virksomhed fra en lille Privatundervisning paa ct 

Kvistkammer voxet til at omfatte en Række Anstalter med henved 

500 Mennesker, og hans Navn var blevet kjendt over hele Dan

mark og tillige i Nabolandene, saa at han ved det skandinaviske 

Abnomiskolemøde i Stockholm 1876 valgtes til dettes Præsident. 

Ogsaa paa anden Maade lagdes der Beslag paa K.s store Arbejds

kraft, saaledes i flere humane Foreninger og fra 1883 i Kjøbenhavns 

Borgerrepræsentation. 1878 blev han titulær Professor. K . skrev i 

sin Ungdom et Par Digtsamlinger, og i private Kredse var han 

Lejlighedsdigter, saa længe han levede. Han udgav flere I>ære- 

bøger for Abnormskolen og deltog i Redaktionen a f  »Nord. Tids

skrift for Blinde-, Døvstumme- og Idiotskolen* 1867— 84. —  50. Marts 

1856 ægtede han Cathrine Elisabeth Deborah Oraac (f. 5. Okt. 1833), 

Datter af Provst Christian G . i Tranekjær.
A. Prytz, TU Minde om Prof. J. K. (1885). Joakim Larsen.

K eller, S o p h ie  H elene Henriette^ f. 1850, Sangerinde. Sk>m 

Datter a f Komponisten, S)mgemester Henr. Rung (f. 3I. Marts 1807 

t  12. Dec. 1871) og Sangerinden Frederikke Charlotte Pauline R., 

f. Lichtenstein (f. 21. Juli 1818 f  10. April 1890), blev Frøken S. R., 

der er født i Kjøbenhavn 14. Nov. 1850, opdragen i et gjennem- 

musikalsk Hus, og Faderen uddannede hendes udmærkede Stemme- 

midler, saa at hun allerede havde et fra Cæciliaforeningens Koncerter 

fordelagtig bekjendt Navn som Sangerinde, da hun 8. Dec. 1869
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debuterede paa det kongl. Theater som Agathe i »Jægerbrudenj-. 

Hendes h«je, fortrinlig skolede Mezzo-Sopran var af et betydeligt 

Omfang, og i vokal Henseende kunde hun lige fra sin Debut siges 

at være en fuldt uddannet Sangerinde. Hendes dramatiske Evner 

stode dog endnu langtfra paa samme Udviklingstrin, cndskjont hun 

ved sit tiltalende og tækkelige Væsen strax behagede Publikum; 

men ved Flid og Rutine forstod hun i Aarenes Lob at udvikle sig 

ogsaa i dramatisk Henseende og har i de sidste 25 Aar været en 

af den danske Operas bedste Stotter ved sine smukke Stemmemidler, 

sin udmærkede Sangkunst, sit overordentlig solide musikalske Fore

drag og sit udmærket fine Øre. Ved sil Jubilæum som Sangerinde 

i 1894 blev hun udnævnt til kongl. Kammersangerinde. Hun blev 

14. Nov. 1877 gift med Cand. jur. Emil Charles Thorvald Keller, 

f. 12. Avg. [835 (Broder til ovennævnte Professor J. C. H. R. K.), 

og har jævnsides sin Virksomhed paa det kongl. 'Pheater virket meget 

»om Sanglærerinde. Blandt hendes vigtigste Roller paa 'Pheatret 

kan nævnes: Rose i «Den lille Rodhætte*, Iphigenia i «Iphigenia 

i .Aulis», Benjamin i «Joscph og hans Brodre i .-^Cgypten*, jomfru 

Kirsten i «Liden Kirsten*, Tove i «Tove», Colomba i «Colomba*, 

Aase og Ingeborg i «Drot og Marsks, Benita i «Spanske Studenter*, 

Donna .Anna og Donna Elvira i «Oon Juan», Ragnhild i «01uf*, 

Charmion i «Cleopatra», Fidelio i «Fidelio», Anna og Bjærgdron- 

ningen i «Hans Heiling*, Cherubino og Grevinden i «Figaros Bryl

lup*, Rosina i «Rarbcren i Sevilla*, Sicbel i «Faust», Senta i «l)en 

flyvende Hollænder*, Elisabeth i ^'l'annhduser*, Elsa i «Lohcngrin>, 

Sieglinde i «Valkyijen», Mathilde og Gemmy i »Vilhelm ^'eU», .Aidu 

i «Aida* og Leonore i »Troubadotircn*. Edgar Collw.

K ellerm an n , C arolin e V ilh elm in e, 1821— 81, Danserinde. 

Jfr. Fjeldsted, som var født i Kjobenhavn 26. Febr. 1821 og Datter 

a f kongl. Lakaj R. H. F., kom som Barn paa det kongl. Theaters 

Balletskole, hvor hun uddannedes hoveds<igelig under Boumonvillc. 

Forste Gang gjorde hun sig fordelagtig bemærket 10. Dec. 1837, da 

hun som Fatme i »Brama og Bajaderen* heldig konkurrerede med 

en saa betydelig Danserinde som Lucile Grahn. og efter at denne 

havde forladt det kongl. Theater, var Jfr. F., som blev fast ansat 

1838, i flere Aar Ballettens bedste Kraft paa Spindesiden. Hun 

var ikke nogen Skjonhed, men besad en udmærket Figur og ud

viklede i Aarenes Løb sin koreografiske Færdighed saaledes, at 

hun .som Solodanserinde vandt et an.set Navn, ikke blot i Kjoben-
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havn, men paa flere af Udlandets større Scener. Da hun tillige 

var i Besiddelse a f ct net mimisk Talent, blev hun meget anvendt 

i Bournonvilles Balletter, og blandt hendes Roller kan anføres: 

Fiskerens Brud i «Napoli», Alix i «Den nye Penelope*, Aditscha 

i «Zulma eller Krystalpaladset* og Palmyra i «Abdallah*. Hun 

»>ptraadte sidste Gang pa«a det kongl. Thcater i. Marts 1861 og 

nfskedigedes ved Sæsonens Udgang. Hun var 1849 bleven gift med 

nedennævnte ViolonceUist C . K . og døde 20. Maj 1881.

Edgar ColUn.

K ellerm ann , C h ristian  L au ren tz, 1815— 66, Violoncelvirtuos, 

blev fodt i Kanders 27. Jan. 1815. Faderen, en Kjøbmand fra 

Angel, havde oprindelig bestemt Drengen til Handelen, men da 

Forældrene 1822 bosatte sig i Wien, og man havde bemærket hans 

betydelige musikalske Anlæg, gjennemgik han fra 1828— 32 det der

værende Konservatorium, hvor han under den bekjendte Jos. Merks 

Vejledning særlig uddannedes som Violoncellist. Kort efter fik han 

Ansættelse i Hofkapellet og senere i Carltheatrets Orkester, men 

da hans Hu stod til at se sig om i Verden og til at uddanne sit 

'l'alent yderligere, opgav han sin faste Stilling og begyndte paa 

sine vidtløftige Koncertrejser, som med faa Afbr>'delser fortsatte.s 

indtil 1864, da Sygdom lammede hans Kraft. Han er saaledes 

optraadt 1836 i Pesth, Iwor han gav sin første oftentlige Koncert, 

1837 i Paris, hvor han tillige med Strauss spillede for Borgerkongen 

Fudvig Philip, 1839 i Finland og Stockholm, 1840 i Christiania, de 

følgende Aar i 'L'yskland og Polen, 1844 i Holland, 1846 i lx)ndon 

osv. I 1852 gik Rejsen til Donaufyrstendømmerne, hvor han i 

Bukarest scjcrrig konkurrerede med Datidens Violoncelkongc, Bel

gieren Servais, og han gjorde derefter forskjellige Rejser i Rusland 

og Tyskland, indtil han 1857— 58 i Italien naaede Højdepunktet af 

sin Berømmelse. Der er i det hele taget kun faa Kande i Evropa, 

han ikke har besøgt, og alle Vegne modtoges han med enthusia- 

stisk Bifald, men han- besad ogsaa en sjælden Evne til at kunne 

«synge» paa sit Instrument, og det var derfor særlig som Adagio- 

spiller, at han vandt sine bed.ste Lavrbær. Her hjemme spillede 

han første Gang Nytaarsdag 1839 paa det kongl. Theater, blev strax 

ansat som kongl. Kammermusikiis, og trods sin stadige Omflakken 

og fristende 'Pilbud om faste .Ansættelser i Udlandet ansaa han dog 

Danmark som sit blivende Hjem. Her til tyede han for at finde 

Hvile efter sine 'friumftog, her fra hentede han ogsaa sin Hustru,



Kellermann, Chr. Laurtnt... J25

ovennævnte Danserinde C. V. K., til hvem han, betegnende nok, 

blev viet i Throndhjem 1S49 paa en Koncertrejse i Norge. 1864 

blev han, efter at have spillet paa en Koncert i Mainz, ramt a f et 

Slagtilfælde, tilbragte saaledes et Par sørgelige Aar —  hans møj

sommelig sammensparede Formue var imidlertid gaaet tabt ved en 

Fallit —  og døde i Kjøbenhavn 3. Dec. 1866. A f sine Komposi

tioner, der alle ere beregnede paa Koncertbrug, har han, beskeden 

som hans Karakter var, kun udgivet en enkelt: «Souvcnir de \Vilna>, 

Koncert-Mazurka for Violoncel.
lUustr. Tid. VI, Nr. 291. Schyuc, Musiklex. A. E . HagiU.

K ellerm ann , O laus C h ristian , 1805— 37, Arkæolog. Søn af 

Sekretær i Finanskollegiet P. J. W. K. og Marie Magdalene f. Broager. 

Født i Kjøbenhavn 27. Maj 1805 og undervist der indtil sit 15. .\ar. 

Blev derpaa a f Faderen, som var bleven Amtsskriver og Toldfor 

\altcr i NeumUnster, sat i Skole i Gymnasiet i Ploen. I 1825 dimit

teredes han privat til Kjøbenhavns Universitet, hvor han studerede 

i 2 Aar. Kfter et Ophold hos Faderen paa Grund af Sygdom 

fortsatte han sine Studier i Kiel i et halvt Aar (under Nitzsch', 

derpaa i 2 Aar i MUnchen (under Fr. T'hiersch) og erhvervede 

Doktorgraden der ved et latinsk Skrift (om Arkadernes Krigsvæsen. 

1831). Rejste 1831 med dansk Stipendium til Italien og tog BoUg 

i Rom. Her kom han snart i Berøring med det arkæologiske 

Institut, som var stiftet faa Aar tidligere a f  den tyske Arkæolog 

Gerhard, og denne overdrog ved sin Bortrejse i 1833 bl. a. Ud

givelsen a f  Instituttets Tidsskrifter til K ., som i det nævnte Selskabs 

Bulletino» i dette Aar udgav en Samling etruriske Indskrifter. 

Denne Virksomhed bragte ham i Forbindelse med de fleste der

værende fremmede og italienske Arkæologer; særlig sluttede han 

sig nær til den højt ansete italienske Indskriftkjender og Numis

matiker B. Borghesi. Her fattede han den store Plan til en fuld

stændig Samling af. de latinske Indskrifter. Som en Art Prøve pau 

et saadant Værk udgav han i Rom 1835 et Skrift (eVigilum Rt»- 

manorum latercula duo»), hvori han behandlede 2 kort før fundne 

latinske Indskrifter og forenede dermed alle andre Indskrifter, der 

drejede sig om samme Æmne. Dette dygtige Skrift blev anmeldt 

bl. a. a f Madvig, og da K. selv var rejst til Kjøbenhavn, opnaaede 

han her, at Videnskabernes Selskab anbefalede ham til kongelig 

Understøttelse, Iige.som Selskabet selv ydede et Tilskud. Ogsaa i 

Berlin og Miinchen opnaaede han a f Akademierne der Understøt-
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telse lil sit paatænkte store Værk. Saaledes udrustet kom han til

bage til Kom i Jan. 1837. Han tog atter ivrig fat paa sit Arbejde; 

som Medarbejder havde han vundet Professor S.irti i Rom, og 

ogsaa Borghesi havde lovet ham sin Medvirkning. Men allerede 

I . Sept. 1837 blev han revet bort af Kolera i Rom. 2 efterladte 

Afhandlinger a f  ham udgav Otto Jahn til hans Minde med cn 

Kevnedsskildring.
o. Jaltn, Spccimen epigraph. in memoriam Olai Kellermannt (Kiel 1841). 

Prslew, Forf. Lex. Molbech, Videnskabernes Selskabs Hist. C. JørgefiS€fl.

K ellinghuusen, P eter  E ngelbert, 1753— 1820, Farver, Søn a f 

Hans K., en Tid Ejer af Vejstrupgaard, og dennes 2. Hustru, Mette 

•Marie f. Peters, var født i Kjærtemindc 6. .^vg. 1753, lærte Farve

riet i Nyborg og Kjøbetihavn og nedsatte sig o. 1778 som Farver 

i Odense. Som en driftig og fremadstræbende Mand, der til Fuld

kommenhed forstod sin Profc.ssion og havde knyttet gode Forbin- 

ilelser med Udlandet, lykkedes det ham at arbejde sig op til at 

blive en af Byens mest velhavende Borgere; det fra hans Farveri 

ug Trykkeri udgaaede uldne 'I'oj var i lange Tider over hele Fyn 

en meget søgt Vare. Sin Formue anbragte han dels i Huse i 

Odense, dels i Marker, og i nogle Aar var han endog Medejer at 

en større Parcel a f den udstykkede Herregaard Marienlund. Hans 

Formuenhed i Forbindelse med hans Retsindighed og levende Inter- 

cs.se for Byens Anliggender skabte ham efterhaanden cn betydnings

fuld Stilling i hans Kommune; 1793 valgtes han ind blandt de eli- 

gerede Borgere, hvis Formand han var 1803 og 1808, senere var 

han en af Tilsynsmændene ved den 1812 i Landstingshuset ind

rettede nye Borgerskole; men det anseligste Hverv overdroges 1816 

K., da han, der længe havde været Officer ved den ridende Borger- 

garde og siden 1809 dennes Chef, udnævntes til Stadshauptmand 

eller Chef for Byens hele Borgervæbning. Efter et arbejdsomt Liv 

døde K. 16. Juni 1820. Hans Dattersøn C. F. Wegener skildrer 

ham som en noget hidsig, men hjærtensgod Mand, hvem mange 

skyldte 'l'ak for Hjælp i trange Tider. Gift 26. Okt. 1781 med 

Anne Marie Stiller ( f  26. Maj 1830), hvis Fader, Cand. theol. Johan 

Jørgen S., var Degn i Ejby.
Saml. L Fyeiis Hist. og Topogr. VIII, 31 flf. Engelstoft, Odense Byes

Hist.. 2. Utlg., S. 367- G. L . Wad.

K elln er, L u d vig  S tep h an , 1796— 1883, Officer og Mathema- 

tiker, var Søn af Lieuteuant Stephan David K . (f. 1748 f  1797) og
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(iertrude f. Fjeldsted (f. 1759 f  1838) og er fodt i Aalborg 3. April 

1796. Han blev Landkadet 1810, 1813 Pagekadet med reserveret 

Sekondlieutenants Anciennitet af 24. I)ec. s. A. i 3. jyske Infanteri- 

regiment og ansattes 1815 ved Kronens Regiment, ved hvilket han 

erholdt Premierlieutenants Karakter i 1824 og blev virkelig Premier- 

lieutenant i 1826. Kra 1828— 29 opholdt han sig i Paris for at 

studere Deskriptivgeometri og forberede sig til I^ rer, hvorefter han 

i 1830 indtraadte i den til Udarbejdelsen a f en Plan for den kongl. 

militære Højskole nedsatte Kommission. Efter Skolens Oprettelse 

s. A. blev han Lærer i Deskriptivgeometri ved samme, hvilken Virk

somhed han fortsatte indtil 1861. Ved den nyoprettede polytekniske 

I.Æreanstalt var han Lærer i samme Fag, forst konstitueret fra 1S30 

og senere fast fra 1838— 61. Ved Siden a f denne Lærergjeming 

underviste han tillige i Krigsbygningskunst paa Højskolen fra 1846 

— 61. Han var imidlertid i 1834 blcvcn Sekondkapitajn å la suite 

i Ingeniørkorpset og blev ved Hærloven a f 1842 Kapitajn å la suite 

i samme Korps, forfremmedes 1848 til Major å la suite, erholdt 

i 1851 Oberstlieutenants Karakter og i 1858 Obersts Karakter. Fra 

1860— 63 Chef for den kongl. militære Højskole, og han

erholdt sin Afsked a f Krigstjenesten 19. Dec. 1864. Efter sin Afsked 

opholdt han sig i Kjobenhavn og døde pludselig uden foregaaende 

Sygdom 17. Jan. 1883. Han blev Kommandør a f Danebrog 1863. 

—  K. ægtede 26. Juli 1833 Augusta Sophie Elisabeth Zuber (f. 20. Okt. 

1803 t  19. Maj 1857), Datter af Oberst Aloysius Ferdinand Z. (f. 1748 

t  1823) og Cecilie Cathrine f. Liebman (f. 1783 f  1815).
Erslew, Forf. 1..CX. Tychsen, Forlifikations-Euterne og Ingenieurkorpsei 

1684— 1893. F'. K . Tychsen,

—  Som MathemaUker har I-. S. Kellner Æren af at have ind

ført den deskriptive Geometri her i Landet. Var det end nærmest 

et ydre Kald, han fulgte, da han drog til Frankrig, satte sig 

ind i dette Fag og gjorde sig bekjendt med den Rolle, det der 

spillede i den højere tekniske Undervisning, har han derefter med 

Troskab foredraget det for de hinanden afløsende Hold paa den 

militære Højskole og Polyteknisk Læreanstalt. Og har han end aldrig 

gjort Fordring paa Originalitet i sin Forskning, saa har han med 

stor Flid samroenføjet de geometriske Theoricr, som da vare ud

viklede a f Mænd som Poncelet og Dupin, med Deskriptivgeometrien, 

som den oprindelig var udgaaet fra Monge og hans Skole. Derved 

er hans trykte Lærebog i Deskriplivgeometri («Den beskrivende (de-



128 Kellner, Lut/v,

skriptive) (geometris theoretiske Del», 1836, «anvendtc DeU, 1837— 39; 

«D esk rip tivg eo m etri2, Udg., 1850— 51) bleven vel egnet til at give 

et Overblik over de første betydningsfulde Skridt i det 19. Aar- 

hundredes geometriske Udvikling, og trods nogen Mangel paa Præ

cision i Fremstillingen vidner den om tidlig Opmærksomhed her 

hjemme for denne Udvikling. //. G . Zeuthoi.

K em p, Johan G ottfried, 1751— 95, Skuespiller. Johan K., 

hvis Forældre vare 'loldbetjent Johan Peter K. (begr. 29. Juli 1773) 

og Inger f. Graae ( f  31. Jan. 1795), l̂̂ ’ btes 30. Nov. 1751 i Kjoben- 

havn, blev 1772 Student og debuterede Aarei efter 2. Nov. som 

Frontin i «De 3 Friere». Ved sine rige Naturgaver mere end ved 

flittigt Studium blev han en a f  Publikum yndet og a f Kjenderc 

—  bl. a. Rosenstand^Goiske og Rahbek —  anset Fremstiller af 

stærkt komiske Figurer, som han med sin naturlige I.Æjerlighed 

gjorde sjælden levende; K. spillede baade Henrik- og Arv-Roller, 

bedst vistnok de sidste, ligesom ogsaa hans itpantsatte Bondedrenge 

og Jacob Skomager i «Jeppe paa Bjærget* roses stærkt. Hans 

Kunstnerbane afbrødes brat: formedelst letsindig Omgang med en 

funden Pengepungs Indhold afskedigedes K. a f  Hensyn til Skue- 

sjiillerstandens borgerlige .\nseelse; han optraadte sidste Gang 

16. Jan. 1792 som Lars i «Dc Vonner og Vanner*. Der tilstodes 

ham —  nominelt hans Moder —  en lille Understøttelse a f Thcater- 

knsseu, og 22. Nov. 1795 døde K. i meget smaa Kaar. Han var 

gift med Magdalene Margrethe f. Møller (begr. 11. Okt. 1784, 28 

Aar gammel).
Overskou, I>en danske Skueplads III. Collin, Holliergskc Skuespillere, 

r. liansen. Den danske Skueplads I. Arthur Aumenf.

K em pe, A n d ers, — -1689, Sekterer, var født i Jæmteland 1 

do første Aartier a f  det 17. Aarhundrede; om hans Slægt og Her

komst vides intet. Da han foruden 'l'ysk ogsaa kunde i alt Fald 

lidt I.atin, maa han vistnok have været Elev a f en eller anden 

højere Læreanstalt. Efter at han havde slaact ind paa den mili

tære Løbebane, tjente han sig op til Styklieutenant under Komman

danten i Jæmteland Drakenstjerna, «en fornemme Chymicus*, a f 

hvem han lærte «den chymiske Kunst*. Fra Alkymien blev han 

snart ført videre ind i den mystisk subjektivistiske Retning, der paa 

Reformationstiden var bleven repræsenteret a f Casp. Schwenkfeld 

og senere videre udviklet a f  Val. Weigel, Chr. Hoburg og Konsorter.
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Navnlig blev han stærkt paavirket a f nogle Skrifter, forfattede af 

Paul Felgenhauer. I dennes Skrifter finder man alle de Tanker, 

der møde os hos A. K., denne brogede Blanding a f alk3nnistiske 

og kabbalistiske Drømmerier, kiliastiske Udskejelser, rationaliserende 

Fornægtelse a f Christi Guddom, gnosticerende Opfatning a f  Christus 

som optrædende paa Jorden iført et Skinlegeme, den falske Aande* 

ligheds Fordømmelse a f  baade den gejstlige og militære Stand osv. 

Efter at være bleven grebet a f det mystiske Sværmeri opgav K. 

sin militære Løbebane. Uvist hvad Aar rejste hao saa til Amster

dam, hvor han lærte Felgenhauer personlig at kjendc, og hvor han 

udgav 2 paa Svensk affattede Bøger: «Perspicillum belHcum» og 

•Probatorium theologicum», begge a f det ovfr. skildrede mystisk- 

svænnerske Indhold. Med disse sine 2 trykte Skrifter vendte han 

saa tilbage til Jæmtcland, hvor han imidlertid snart vakte slig en 

Storm a f Forfølgelse mod sig, at han selv maatte rømme, medens 

en a f  hans Tilhængere, en Præstesøn, der havde udspredt hans 

lårdom m e, efter hans eget Sigende skal være bleven halshugget.

Kømt fra sit Hjemland bosatte A. K. sig paa Gaarden Hcgg- 

stad I Værdalens Præstegjæld ved Tiden omkring 1664. Her levede 

han nogle Aar i Stilhed, i det han blot indlod sig i «private Ois- 

kurser» og for Resten fortsatte sin Virksomhed som Skribent. 1671 

besøgte han atter Amsterdam, hvor han foruden en svensk Over

sættelse a f et af Felgenhauers Skrifter («Harmonia fidei>) tillige 

lod trykke en a f  ham selv forfattet Bog: «Dedikation og Konfession», 

hvoraf han hjembragte «adskillige Exemplarer» til Norge. Dette 

K.s Forsøg paa at gjore Propaganda for sine samftindsnedbrydende 

Synsmaader vakte selvfølgelig snart Avtoriteternes Opmærksomhed. 

1672 blev han udelukket fra Nadveren, paa .samme Tid  som Biskop 

Arnold de Fine søgte at omvende ham fra hans vildfarende Me

ninger, selvfølgelig uden noget Resultat. Strax efter at Erik Pon- 

toppidan (den ældre) i 1673 var bleven Biskop over Throndhjems 

Stift, paabod han samtlige Provster at anstille Undersøgelser med 

Hensyn til Udbredelsen a f K.s Skrifter, ligesom han ogsaa lod af

æske ham en Erklæring om, hvorvidt han vilde tilbagekalde sine 

kjætterske Meninger og bekjende sig til den augsburgske Konfession 

eller ej. Enden paa disse Forhandlinger blev den, at K. ved et 

kongeligt Reskript af 24. Juli 1674 blev landsforvist fra Norge og 

hans Skrifter konfiskerede. Nogen Udbredelse havde imidlertid 

hans Lærdomme ikke faaet hverken i Værdalen eller paa andre 

Steder inden Throndhjems Stift.

Oanik blo^. Lex. IX. Maru 1895. g
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Sin sidste Tid skal K. have tilbragt i Hamborg, 

en rig Jøde, til hyein han at havde dediceret et Skrift7” blev

dømt til ØTOon^ o r  sine Kjætterier og sine hadefulde Udfald 

mod Præsterne; denne Dødsdom blev imidlertid ikke fuldbyrdet,  ̂

i det han i Steden derfor landsfon^istes til Altona, hvor han kort 

efter afgik ved Døden i Aaret 1689.
Daae, Nc^le nye Bidrag t. den norske Kirkes Hist. (1860) S. 36 f. 

Kirkehist. Saral. 3, R. VI. 564 f. C. Banjr.

K em pe, P oul P ed ersen , — o. 1537, Magister, maaske cn 

Slægtning eller Søn a f Peder K ., der 1510— 34 dels var Raad- 

niand, dels Borgmester i Kjøbenhavn og 'l'ilhænger a f  Christian II 

og Hans Tausen samt en af Hovedmændene for Billedstormen i 

h'rue Kirke 153O. Dog kaldes P. K. ved Indskrivningen ved Ro- 

stock Universitet 1521 «fra Børglum Stift» og ved Wittenberg Uni

versitet 1524 «af Ribe Stift». En Tid lang skal han have holdt 

Skole i Torgau i Sachsen og kom her i nærmere Korhold til I.uther, 

der, i Modsætning til den mildere Melanchthon, skal have sat Pris 

paa den djærve og fanatiske P. K., samt i et forbavsende fortroligt 

Forhold til Christian II og dennes Søster, Kurfyrstinde Elisabeth. 

1525 kaldte Kongen ham til Belgien som Lærer for sin Søn Hans; 

men da Regentinde Margrethe ikke vilde taale den fanatiske Luthe

raner ved Hoffet, maatte han allerede s. A . vende tilbage til 'l'ysk- 

land, hvor han landt Understøttelse hos Elisabeth og hos Kurfyrsten 

a f  Sachsen. Efter Kongens Opfordring begyndte den sprogk>mdige 

P. K . en Bibeloversætteise fra selve Grundsprogene, hvoraf dog kun 

de 3 første Evangelier og 5. Mosebog bleve færdige. Hans fortrolige 

Brevvexling med Kongen vidner om hans Lærdom og Iver for 

Evangeliet, men ogsaa om hans heftige, fanatiske og mod Katho- 

likkerne hadefulde Sindelag. 1531 tog Kongen ham med til Norge 

som Kansler; nædens Kongen her skulde optræde som Katholicis- 

mens Forsvarer, skildrede P. K. ham i sine salvelsesfulde Skrivelser 

som den bodfærdige Synder, der var blødgjort a f Evangeliet. Efter 

Kongens Tilfangetagelse 1532 synes han at være bleven i Danmark. 

1535 og 36 var han Forstander for det rige St. Hans Klosfer i V i

borg af Johanniuernes Orden, men synes død for 7. Maj 1537, da 

Klosterets Gods henlagdes under Hald
Allcn, De rebus Chr. II exulis S. 33 ff. Allen, Breve og Aktstykker t. 

Chr. H ’s og Fred. I ’s Hist. I, 391 ff. Allen, 17e tre nord. Rigers Hist. V, 281 ff. 

Eline Gøyes Jordeb<^ S. 346- A . Hdse.

1 Kempe, And.
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Kepken» D aniel, — 1460— , Kansler, der betegnes som Klerk 

a f Liittich Stift, forekommer 1450 som Sekretær hos Tyskeren Mår- 

colliis, Biskop a f  Skalholt og postuleret Ærkebiskop a f  Throndhjcm. 

Samtidig nævnes han som offentlig Notar med pavelig og kejserlig 

Bemyndigelse samt Kannik i llirondhjem . Kong Christian I brugte 

ham i vigtige Hverv. Saaledes sendtes han 1453 til Rom for at 

udvirke Pavens Anerkjendelse a f  Henrik Kalteisens Aftrædelse fhi 

Throndhjems Ærkestol. 1456 var han Kongens Sendebud til Køln 

i Anledning a f  Underhandlinger med Frankrig. Fra denne Tid 

betegnes han som kongl. Sekretær eller Kansler. 1458 var han med 

i Danzig at slutte en Stilstand mellem Danmark og Polen; 1460 

gjorde han med Dr. Knud Mikkelsen, Biskop i Viborg, en Gesandt

skabsrejse til Frankrig; 1462 var han med i Lybek at slutte en for

længet Stilstand mellem Danmark og Polen, Preussen og Danzig. 

Kndnu 1463 nævnes han som Kantor i Kjøbenhavns Kapitel og 

Kongens Kansler; men dermed ophøre Efterretningerne om ham.
Rørdam, Kjøbenhavns Kirker og Klostere i Middehld. S. 1 1 7 !

H . F . Rørdam.

K e tilsso n , M agnus, o. 1731— 1803, Sysselmand, er Son a f 

Præsten Ketill Jdnsson til Husavfk i det nordlige Island og dennes 

Hustru, GuDrun Magniisdatter, og opføres ved sin Immatrikulation ved 

Universitetet i Dec. 1751 som 20 Aar gammel. Efter flersidige Univer

sitetsstudier udnævntes han 1754 til Sysselmand i Dala Syssel i det 

vestlige Island, hvor han ved Forbindelser og Dygtighed skaffede 

sig en sikret og indflydelsesrig Stilling. Han var en myndig og 

driftig Mand med gode Kundskaber og Interesse for Oplysningens 

Fremme. D a der 1773 var blevet oprettet et Bogtrykkeri paa den 

til samme Syssel hørende 0  Hrappsey, overtog M. K . dettes Be

styrelse og udgav her fra adskillige Bøger. Mærkes kan ^Islandske 

Maanedstidender» 1773— 76, det første Forsøg til et Tidsskrift paa 

Island, væsentlig a f  økonomisk og administrativt Indhold i Forbin

delse med Tidsnyt og mærkelig nok skrevet paa Dansk;, samt 

«Forordninger og aabne Breve til Island under den oldenborgske 

Kongestamme* i 3 Bind (1776— 87, III dog trykt i Kjobenhavn). 

.afhandlinger a f  landøkonomisk og lignende Indhold har han dels 

ladet udgaa her fra, dels offentliggjort i det islandske Litteratursel

skabs Skrifter. Han, der døde 18. Juli 1803, var 2 Gange gift: i. 

med Ragnhildur Eggertsdatter, 2. med (Enken) Elfn BrynjOlfsdatter.
Worm, Lex. ov. lærde Mænd III. Espolin, Arhækur Islands« K r. Kaalund.
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Ketting» S ch w ed er, — 1563— , lybsk Foged paa Bornholm 

1556— 73, har gjort sit Navn bekjendt ved sit dygtige Forsvar af 

Øen i den nordiske Syvaarskrig 1563— 70. Han afværgede gjen- 

tagne Gange fjendtlige Landgangsforsøg, organiserede et Kystforsvar 

af Øens egen Befolkning, udrustede Kapere og holdt den danske 

Konge stadig underrettet om den svenske Flaades Bevægelser. Kong 

Frederik II paaskjønnede hans Virksomhed, i det han gav ham og 

hans Søn adelige Friheder til hans Gaard Vallensgaard og 1565 

udnævnte ham til sin Jurisdiktionsfoged paa Øen. Denne Dobbelt

stilling som Repræsentant baade for Lybek og for den danske 

Konge nødvendiggjordes vel a f Krigsforholdene, men i Længden 

var den ikke holdbar. De lybske Fogder paa Bornholm havde 

aldrig været velsete a f Indbyggerne, og S. K. dannede ingen Und

tagelse. Allerede 1562 var der strømmet saa mange Klager ind 

over ham, at han blev tilsagt til at møde paa Herredagen 1563 

for at staa til Regnskab. Krigen dæmpede Ophidselsen imod ham; 

men efter at Krigen var endt, løde Klagerne paa ny, og Lybekkerne 

maatte sende en Kommission til Øen for at undersøge dem. Vel 

slap han helskindet fra denne Undersøgelse; men da det viste sig 

uhensigtsmæssigt efter Krigen at have de 2 Embeder som kongelig 

og lybsk Foged forenede i én Person, og han som Følge heraf 1571 

blev afsat fra sit Embede a f Kong Frederik, sendte denne en dansk 

Kommission til Øen for at undersøge hans Forhold. Han dømtes 

nu til at yde Klagerne Erstatning, og Kongen krævede ham derpaa 

ogsaa afskediget fra sit Embede som lybsk Foged. Lybekkerne 

maauc indvillige heri, og 1573 blev han afsat. Han levede nu paa 

Vallensgaard et Aars Tid, men undveg da hemmelig ira Øen uden 

at have udredet de ham idømte Bøder. Sine sidste Aar henlevede 

han i Lybek. 1 Aakirke ses endnu den a f  ham over hans 2 Hu

struer rejste Ligsten, paa hvilken han selv findes afbildet i fuld 

Rustning.
Museum 1S94, II, 347 C  Htibertz, Aktst. t. Bornholms Hist. MoUerup.

K e y p e r, A n to n  Josep h  C h ristian , f. 1833, Officer. K. er 

født i Kjøbenhavn 30. Maj 1S33 og Søn a f  Artillerikapitajn Anton 

Pauli Vilhelm Nicolai K . (Broder til efterfølgende) og Bernhardine 

Josephine f. Dreyer. Han blev Sekondlieutenant i Infanteriet 1851, 

men traadte efter at have gjennemgaaet Højskolen 1857 over i 

Ingcniorkorpset, i hvilket Vaaben han efterhaanden avancerede til 

Premierlieutenant (1861), Kapitajn (1868), Oberstlieutenant (1882) og
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Oberst (1890). Hans Dygtighed som praktisk Ingeniør er bleven 

anvendt paa flere Maader: 187$ blev han Bestyrer a f Søværnets 

Bygningsvæsen og 1890 Formand i Kontrolkomiteen for det nye 

Kunstmusæums Opførelse; Aaret efter indtraadte han i samme Virk

somhed for Ny Carlsberg Glyptotheks Vedkommende, ligesom han 

ogsaa er Medlem a f  Kommissionen til Udarbejdelse a f cn samlet 

Plan for de a f Staten paatænkte Byggearbejder i Kjøbenhavn. Som 

en varm Ven a f  det kristelige Menighedsliv har han stillet sine 

Evner ogsaa i dettes Tjeneste; han har saaledes virket med ved Op- 

forclsen a f  St. Stephanskirken {1873— 74), St. Jacobskirkeo (1876— 78) 

og Missionshuset «Bethesda» (1881— 82). Fra 1879 har han været 

Medlem a f Bestyrelsen for «Kirkelig Forening for indre Mission i 

Kjøbenhavn*. —  Hans Kjærlighed til Indre Mission og dens Ar

bejde deles i fuldt Maal a f  hans Hustru, Therese Johanne Josephe 

f. Schiøtz, som han ægtede 15. Juni 1869. Hun er født 14. Febr. 

>̂ 47 og Datter a f  Sognepræst til Haslev og Frerslev Otto Mande- 

rup S. Fru 'fh . K., der 1876— 89 var Medlem a f den ovfr. nævnte 

Missionsbestyrelse, har navnlig indlagt sig Fortjeneste a f Arbejdet 

for Søndagsskolesagen i Kjøbenhavn. I Okt. 1875 oprettede hun 

den første Søndags.skoleafde)ing under Indre Mission, og naar 

der nu i Forbindelse med den kjøbenhavnske Mission bestaar 46 

Søndagsskoler og Bibelklasser med over 500 Lærere og Lærerinder 

og med 8 å 9000 Bom, da skyldes denne Udvikling for en stor 

Del hendes og hendes Mands Omsorg og Udholdenhed.
Tychsen, Forti6kations-Eiaterne og Ingenteurkorpset 1684— 1S93 S. 104. 

Aar»b€retningerne fra iudre Mis.sion i Kbhvn. fr Schombøe.

K e y p e r, L eopold  J o sep h  F ried erich , 1793— 1854, Officer, 

Son a f Kontrabassist i det kongl. Kapel Frants Leopold Anton 

Joseph K . (f. i Neurode i Grevskabet Glatz i Schlesien, f  7. Juni 

1S15) og Jacobine Christiane Elisabeth f. Sørensen ( f  1839), er født 

i Kjøbenhavn 11. Sept. 1793. indtraadte han paa Artilleri-

kadetinstituttet, hvorfra han 1812 udgik som Sekondlieutenant i Ar

tilleriet med Anciennitet a f  1810. 1818 blev han karakt., 1821

\'irkelig Premierlieutenant. 1 1822 blev han som Haandværkerlieute- 
nant Medlem a f Artillerikonstruktionskommissionen. Ved Hærplanen 

1828 blev han Kapitajn og Kommandør for begge Haandværker- 

etaterne og tillige Kalkulator og Konstruktør ved Artilleriet, men 

fratraadte 1834 Pladsen ved Haandværkeretaten og blev udelukkende 

Konstruktør og Chef for Artilleriets Materielbureau. Fra 1S22 ar-
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bejdede han sammen med Kapitajn J. S. Fibiger (V, 135) paa Frem* 

stillingen a f  det nye Materiel, der blev vedtaget som Systemet 1S34. 

Sammen med Fibiger udgav han de fortrinlige ballistiske Tabeller 

(1854); selv skrev han i <MiUtært Kepertoriuin» nogle Afhandlinger 

om russiske Militærforhold, og da han kunde noget Russisk, blev 

han i 1838— 39 med Fibiger sendt til Rusland for at skaffe Oplys

ninger om militære Forhold der. 1 1840— 41 var han kaldt over 

til den store Militærkommission i Odense, hvis Arbejde forte til 

Hærplanen a f  1842. Ved denne blev K. sat å la suite i Artilleriet 

og med Majors Karakter ansat som 3. Deputeret i General-Kommis

sariatskollegiet, fra hvilken Stilling han 1 1848 ved Krigsministeriets 

Nyordning gik over i dette som Departementschef for Departementet 

for det materielle og havde som saadan Overledelsen a f  Materiellets 

Udvikling i de 3 Krigsaar. Han var imidlertid bleven karakt. 

Oberstlieutenant og Oberst i 1848 og Kommandør a f  Danebrog i 

1849. Han tog sin Afeked i 1854 og døde kort efter, 24. Juni 1854, 

ved at vælte med en Vogn. K . var ugift.

K . interesserede sig ivrig for Artilleriets tekniske Virksomhed 

og Materiellet og var ogsaa næsten hele sin l'jenestetid knyttet 

hertil, men ved Siden heraf havde han stor historisk Interesse. 

Han er saaledes den, der i 1833 først fremsatte Forslaget om Op

rettelsen af et Artillerimusæum; Sagen blev dog lagt til Side som 

den Gang uudførlig. Han havde samlet et stort Bibliothek, især 

fortrinligt til Artilleriets Historie. V ed hans Død splittedes det 

dog ad, hvorimod den Kortsamling, navnlig bestaaende a f ældre 

Kort, han besad, hel gik over i Kammerherre Seavenius’ Samling 

paa Gjorslev.
ErsUw, Forf. Lex. p , C. Ban^.

K e y s e r , jvfr. Kayser og Keiser.

K e y s e r , A n ton iu s, — 1553, Stiperintendent, blev 1533 ind

kaldt a f Hertug Christian (III) for at være Præst i Haderslev. 

Rimeligvis havde han tidligere været Præst et eller andet Sted i 

Nordtyskland. 1537 deltog han i Forhandlingerne om Affattelse af 
Kirkeordinansen. S. A. blev han Superintendent i Nordslesvig, 

men vedblev fremdeles at være Sognepræst i Haderslev. Da Tile- 

man v. Hussen (V m , 178) 1542 blev beskikket til Biskop i Slesvig 

Stift, ophørte K.s Funktion som Superintendent; men han virkede 

fremdeles som Provst, og som saadan forfattede han en Anvisning 

for Præsterne med Hensyn til deres Embedsgjeming («Informatio pro
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parochis siniplicihus«). Ved den Landdeling i Hertugdømmerne, 

som foregik 1544 mellem Kong Christian 111 og hans Brødre, kom 

Nordslesvig under Hertug Hans. Følgen var, at K. i dennes T je

neste atter blev Superintendent i en Del a f de hertugelige Besid

delser. —  Han døde i Haderslev 29. Juni 1553.
Kirkehist. Saml. 3. R. 1, 57 ff. f f , f f  Rørdam,

K e y s e r , Jen s Jacob, 1780— 1847, Fysiker, var Søn af Kjøb- 

mand i Drammen J. J. Krum; hans Fodenavn var altsaa Krum, 

som han i 1814 forandrede til Keyser. Han blev født i. Okt. 1780, 

kom 1794 i Huset hos sin Farbroder, nedennævnte J. M. Keyser 

i Christiania, fra hvis Kathedralskole han 1798 blev Student. 1800 

blev han Elev i det pædagogiske Seminar i Kjøbenhavn for at 

uddanne sig for Lærerfaget og ansattes 1806 som Adjunkt ved 

Metropolitanskolen med Mathematik og Fysik som Lærefag; sam

tidig hermed studerede han Jura og blev 1810 juridisk Kandidat. 

Kn Tid fungerede han som H. C. Ørsteds Stedfortræder under 

dennes Udenlandsrejse. Efter at han 1812 var blevet Overlærer, 

entledigedes han 1813 for at forberede sig til at overtage et Pro

fessorat ved Universitetet i Christiania og ansattes 3. Juni 1814 som 

Professor i Fysik og Kemi. 1 denne Stilling virkede han til sin 

Død, 18. Jan. 1847, sidste Fag var han allerede 1837 bleven

fritagen for at foredrage. Han var gift med Maria Frances f. Frc- 

derici {f. 1802 paa Barbados, f  29. Okt. 1829). — • K.s videnskabe

lige Virksomhed er ikke a f stor Betydning; foruden et Par Over

sættelser har han givet nogle mindre videnskabelige Meddelelser 

ved de første Naturforskermøder; han har derimod nydt stor An

seelse som Universitetslærer og har været meget virksom paa det 

administrative Omraade, paa hvilket en Mængde vigtige Opgaver 

overdroges ham.
Horsk Mag. f. l.s^evidensk. 2. R. II, 574 IT. Halvorsen, Norsk Forf. Lex.

C. Christiansen.

K e y s e r , Joh an  M ichael, 1749— 1810, Biskop, fødtes 15. Jan. 

1749 paa Bragernæs. Faderen, Christen Nielsen, var Kjøbmand, 

Moderen, Anne Rosine f. Keyser ( f  1754), var Datter a f en Vinhandler 

fra Frankfurt. D a han tidlig blev forældreløs, kom han i Huset 

til Mormoderen, der satte ham i Skole hos Præsten Peder Hessel- 

berg, en fremtrædende Repræsentant for den hermhutiske Retning 

i Norge. 1763 blev han sendt til Frederiksborg Skole, hvorfra 

han dimitteredes 1765, og hk Kxamen philos. 1766. Fattigdom
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nødede ham til at drage hjem til Norge som Huslærer, og først efter

Aar kunde han atter drage til Kjøbenhavn, hvor Informationer 

atter optoge hans Tid. 5 Aar havde han været Huslærer hos Mønt

direktør Knoph, da han fik Tilbud om at ledsage 2 unge Grever 

Wedel fm Ostfriesland til Halle. Sygdom og Vanskeligheden ved 

at styre de unge Grevers Økonomi nødede ham snart til at vende 

tilbage til Kjøbenhavn, hvor han 1777 fik Attestats. Hjemkommen 

til Norge vandt han snart Biskop Schmidts Yndest og blev ved 

hans Anbefaling 1777 resid. Kapellan til Ullensaker, hvor han for

blev til 1791, da han blev Sognepræst til Oslo og Tugthuset. Her 

havde han den Smerte, at Oslo Hospital med Kirken brændte 1794, 

hvorpaa han dyttede ind til Christiania, hvor han Aaret efter blev 

udnævnt til Slotspræst og Sognepræst til Aker. Her fik han efter 

Plan a f  den resid. Kapellan Peder Juul (1804) i Stand en bedre 

Ordning a f  lattigvæsenet, hvorved Indtægterne forøgedes, og —  

som hans Eftermand Pavcls siger —  Sognet bebyrdedes med mange 

indstrømmende Fattiglemmer. Færdig med dette vilde han beg>mde 

paa en forbedret Ordning a f Skolevæsenet, da han 12. Juli 1S05 

uventet blev kaldet til Christianssands Bispestol, hvor han døde

I .  Oec. 1810.

Han var en mild, sagtmodig, gjennempastoral Personlighed, 

der vandt HJærterne overalt. Som Prædikant fik han a f  sin Bi

skop 1777 det Vidnesbyrd, at de enfoldige kunde forstaa ham, og 

de lærde kjededes ikke ved at høre ham. I de Prædikener fra 

hans senere -Aar, der findes, ses han at have lagt sig efter det 

moraliserende Foredrag, hvori han uden at afvige fra Kristendom

mens Grundsandheder stundum optager rationalistiske Talemaader. 

Som Biskop var han den hele Tid saa sygelig, at han kun lidet 

fik udrettet. Gift: i. (7. Okt. 1781) med Karen Frederikke Vilhelminc 

f. Poppe (f. 1758 f  15. Dec. 1787), Datter a f Bergmester, Assessor P. 

paa Kongsberg; 2. (26. Juni 1792) med Kirsten Margarethc f. Wangen- 

Steen (f. 1768 f  Nov. 1820), Datter a f  Foged Ove Henrik W. 

og Margrethe f. Bue.
Faye, Christianssands Bispe> og Siifishij-t. S. 449 ff. />. Xhrap.

K ie — , jvfr. K je— .

K ieler, L a u ra  A n n a  S o p h ie  M tiller, f. 1849, Forfatterinde, 

Datter a f daværende Foged i Senjen og Tromsø, senere i Inder

oen, Morten Smith Petersen (v. Fyren) (f. 1797 f  1872) og Anna 

Hansine Kjerulf f. MiUler (f, 1812 f  1889). Hun er født paa Tromsø

i ...
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9. Jan. 1S49. I 1S70 forlod hun sit Hjem, Lo ved Stcnkjær, og rejste 

til Kjøbenhavn, hvor hun lærte Henrik Ibsen at kjende; Vinteren 

igyo— 71 tilbragte hun I Stockholm og tog saa over Kjøbenhavn, 

hvor hun blev forlovet med den, der senere blev hendes Ægtefælle, 

til Miinchen, Prag, Wien, Dresden og Berlin. Efter sin Faders 

Død i Marts 1872 forlod hun for bestandig Stcnkjær og bosatte 

sig med sin Moder i Kjøbenhavn. 1. Maj 1873 ægtede hun Victor 

'I'homas Joachim Kieler (f. 28. Juni 1843), raed hvem hun i 1874 

bosatte sig i Viborg, ved hvis lærde Skole han var bleven .A.djunkt, 

siden i Hillerød, hvor han nu er Overlærer. En Del a f Vinteren 

og Foraaret 1876 rejste de sammen i Elsass, Schweits og Italien. 

Blandt hendes senere Rejser bør nævnes den, hun i 1893 foretog 

til Amerika for der at repræsentere Danmark paa Verdenskongressen 

for repræsentative Kvinder; under stor l'ilslutning har hun i 1894 

rundt i Danmark holdt Foredrag over sine Iagttagelser i Amerika, 

i  1883 fik hun a f den danske Statskasse en livsvarig Understøttelse 

paa 500 Kr. aarlig.

Hun har udgivet «Brands Døtre, et Livsbillede a f Lili» (1869), 

«Skitser» (1875), «EveriU, Fortælling (1876), «André fra Kautokejno, 

en Fortælling fra Ultima Thule* (1879), «Laurekas Korhoinen, en 

Fortælling fra Ultima 'J'hule» (1881), «Min Broder Amtmanden* 

(1882), «En Oppositionsmand*, Fortælling (1886), «Silhouetter», bio

grafiske Skitser (1887), «Mænd afÆ re» , et Skuespil i 3 Akter (1890), 

«I en Lysengcls Skikkelse*, Skildring a f Pietismens Udartning i 

Norge i Halvtredserne (1892), og «Han faldt ved Helgoland*, For

tælling (1894). «Mænd af Æ re* var et Indlæg mod Bohémen og 

blev i Marts 1890 opfort paa Kasino og i Foraaret 1891 paa Chri

stiania rheater; paa begge disse Steder fremkaldte dette Arbejde, 

der i Forvejen havde vakt stor Debat, Ytringer af skarp Menings- 

forskjel. «I en Lysengels Skikkelse* fremkaldte stærk Opposition 

i Forfatterindens Fødeland, hvorimod den i Danmark hilstes med 

Anerkjendelse; den gav hende Anledning til i det norske «Morgen

bladet* at stemple sig som særlig dansk Forfatterinde. Foruden 

de ovennævnte Værker har hun skrevet mangfoldige Afhandlinger 
i 'l’idsskrifter og Aviser.

Halvorsen, Norsk Forf. Lex. P/ic. Bøgh.

K ielm an v . K ie lm a n seg g , F red erik  C h ristian  Friherre, 

1639— 1714, Statsmand, Søn a f nedennævnte Kansler Johan Adolf K. 

V.  K. Han var født i Slesvig 1. Fcbr. 1639, studerede 1655— 56 i
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Keiden og Siena og udnævntes efter at være hjemvendt til Kammer* 

junker hos Hertugen a f  Gottorp og Vicehofmester. Som saadan 

administrerede han Biskop August Frederik a f  Lybeks Ejendomme 

og ledsagede Fyrsten paa Rejser i Udlandet. Ved Faderens Side 

begyndte han snart at spille en betydelig Rolle i den gottorpske 

Politik. Han tog ivrig Del i Oprettelsen a f Universitetet i Kiel 

1665, var Aaret efter Gesandt i Berlin og tilskyndede Christian 

Albrecht til Forbindelsen med Prinsesse Frederikke Amalie, Frede

rik IH’s Datter, 1667, i hvilken Anledning han udnævntes til Ge- 

hejmeraad. 1670 havde han væ.sentlig Del i Forhandlingerne med 

Danmark om den ploenske Ar\'estrid og var som Vicepræsident 

for den holstenske Regering uden 'IVivI udset af Faderen, hvis 

Kræfter begyndte at tage af, til at blive dennes politiske Arvtager. 

1676 toges han med Faderen og Brodrene til Fange og hensad 

nogen Tid i Nyborg. 1 April 1677 udnævntes han til Amtmand 

i Trittau og Reinbek og tog Ophold i Hamborg, hvor Hertugen 

beboede det Kielmanske Hus, men allerede i Juli fik han Befaling 

at trække sig tilbage til sine Godser. Saa varmt Hertugen i Be

gyndelsen havde taget sig af Brødrene, saa uforsonligt var nu hans 

Had til dem. Han havde set, hvor let de havde formaaet at ud

rede den store Løsesum til Kongen af Danmark, og deres Fjender 

søgte at overtyde ham om, at deres kolossale Formue var erhvervet 

ved Udsugeiser a f hans Land. Truede med en Fiskalproces til 

Undersøgelse a f  deres Administration gave de sig under Christian V ’s 

Beskyttelse. 1 Aarevis dannede Brødrene K . et Tvistens Punkt 

mellem de 2 Fyrster, uden at der indtraadte en forsonligere Stem

ning hos Hertugen. 1679 ophøjedes han og hans Brødre i den 

tyske Rigsfriherrestand. 1701 udnævntes han til dansk Gehejmeraad. 

Han henlevede sine sidste Aar i Hamborg, beskæftiget med lærde 

Sysler, og døde her 25. Sept. 1714. K. efterlod et Bibliothek paa 

over 50000 Bind, der ved hans Død spredtes ad. Han ejede Satrup- 

holm, Opdrup, Wandsbek og Kohøved. 1666 ægtede han Maria 

Elisabeth Ahlefeldt (f. 1643 f  1709), en Datter a f Claus A. til 

Gelting.
V .  Kielmanse^. Familien-Cliromk der v ,  Kielmansegg S. 106 ff.

Louis Bobé.

K ielm an v . K ie lm an segg , H an s H en rik  Friherre, 1636— S6, 

Gehejmeraad, Broder til forrige, fødtes 29. Sept. 1636, studerede fra 

1655 sammen med sin yngre Broder ved fremmede Universiteter,
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var 1658— 59 hertugelig Afeendiug i London og udnævntes 1662 til 

Kammerraad og 1664 til Gehejineraad samt Aaret efter til Landraad 

og Amtmand paa Gottorp. 1670 fik han Amterne Kiel og Bordes* 

holm. Efter Faderens Død blev han fra dansk Side udset til at 

mægle mellem Danmark og Gottorp, men Hertugens Uvilje mod 

ham og Brødrene umuliggjorde hans Stilling. Ogsaa han gik over 

til Danmark og udnævntes 1680 til Landraad, ligesom han optoges 

i den danske Adelstand, efter at han Aaret tilforn af Kejseren 

var ophøjet i Rigsfriherrestanden. 1683 blev han Gehejmeraad og 

Aaret efter dekoreret med det hvide Baand. Han døde 2. Juni 

1686, næppe 50 Aar gammel, paa Quambek. Godske v. Buchwald 

fremhæver hans fremragende personlige Egenskaber og retsindige 

Karakter. K . ejede Godserne Quarnbek, Cronshagen, Bramstedt og 

Marutendorf, men efterlod sig dog betydelig Gjæld. Han var 2 

Gange gift: 1. (1663) med Mette v. der Wisch (f. 1645 f  1674) og

2. (1675) med Dorothea Reventlow (f. 1657 f  Loms Bohé,

K ielm an v . K ie lm an segg , Johan A d o lf, 1612— 76, got

torpsk Statsmand, blev født 15. Nov. 1612 i Itzeho a f en borgerlig 

Familie; hans Fader, Hans Kielman, var Foged for Jomfruklosteret 

i den nævnte holstenske By, hans Moder hed Anna Runge. Han 

gik i Skole i Lybek, kom der fra tilLeiden og flere tyske Universiteter, 

blev Dr. juris i Jena 1632 og foretog en Udenlandsrejse til Holland og 

Frankrig. Derpaa nedsatte han sig i Holsten som .Advokat og blev

1636 slesvig-holstensk Landsyndikus, indtil Hertug Frederik HI i Jan.

1637 udnævnte ham til sin Raad. I denne Egenskab benyttedes 

han til flere Gesandtskaber, baade til Christian JV, til Kejseren og 

til forskjellige tyske Fyrster; han repræsenterede sin Herre paa 

Rigsdagen i Regensburg 1640 og blev det følgende .Aar af Kejseren 

ophøjet i den tyske Rigsadelstand samt udnævnt til Pfalzgreve; 

1652 fik han Ret til at bære Navnet v. Kiehnansegg, et Navn, der 

allerede i Forvejen bares a f  en østerrigsk Adelsslægt, som han skal 

have indgaaet cn Familiepagt med. 1641 blev han Gehejmeraad, 

1644 Kansler hos Hertug Frederik, og fra denne Tid begynder hans 

store Indflydelse og Magt. Han blev Amtmand over flere Amter, 

saaledes Barmstedt (til 1650), Reinbek og Trittau, Forstander for 

det adelige Jomfrukloster i Slesvig By, desuden 1650 Domprovst 

ved Kapitlet i Hamborg; af Godser ejede han Satrupholm i Slesvig 

og Cronshagen i Holsten. De forskjellige Stillinger skal han have 

benyttet til at skafle sig betydelige Rigdomme; fra dansk Side paa-
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stodes det senere, at han i rigt Maal havde solgt Embeder, mod

taget store Gaver fra Udlandet og drevet Aager med Udiaan a f 

sine Midler.

Størst historisk Betydning knytter der sig imidlertid til hans 

politiske Virksomhed. Thi han blev den ivrigste Tilhænger a f  den 

Forbindelse mellem Huset Gottorp og det svenske Kongehus, som 

allerede tidligere var begyndt; i denne Forbindelse saa han Midlet 

til at hæve Hertughuset til langt større Magt og fremfor alt til 

langt storre Uafhængighed a f  den danske Krone, end det tidligere 

havde haft. Ægteskabet mellem Kong Carl Gustav og Frederik lU 's 

Datter Hedevig Eleonora (1654) blev et kraftigt Støttepunkt for hans 

Politik, og jo  tnere Udsigten til et Brud mellem Danmark og Sve

rige voxede i de nærmest følgende .\ar, jo  intimere blev Tilnær

melsen mellem Hofferne paa Gottorp og i Stockholm. K. deltog 

i de Forhandlinger, der i Foraaret 1657 fandt Sted i Flensborg 

mellem den danske Konges deputerede og Hertugens Raader, og 

hvor disse uddybede det kølige Forhold, der var begyndt mellem 

Kong Frederik IH og hans gottorpske Navne; heftige Klager frem

sattes over den danske Indkvartering og de haarde Skattepaalæg i 

Hertugdømmerne. Snart efter udbrød Krigen mellem Danmark og 

Sverige, Carl Gustav faldt ind i Halvøen, og Forbindelsen mellem 

ham og Hertugen besegledes nu ved en Overenskomst i Sept. 1657 

i Kiel, hvor K. og l.ævin Moltke paa gottorpsk Side enedes med 

de svenske befuldmægtigede om et Forbund mellem deres Herrer 

for den begyndte Krig. Det var uden Tvivl et Udtryk for K.s 

politiske Stræben, naar det fra svensk Side her lovedes ved cn 

eventuel Fred at skaffe Hertugen Løsning a f  Vasalforholdet til 

Danmark for Slcsvigs Vedkommende, Afstaaelse a f  Svabsted .■ \mt 

og Ophævelse a f Fællesregeringen 1 Hertugdømmerne. Det h\tv 

ogsaa det store Øjeblik i K.s Liv, da han ved de Forhandlinger, 

som vare paabegyndte i Roskilde i Febr. 1658 umiddelbart efter 

den dansk-svenske Fredslutning og derpaa fortsattes i Kjøbenhavn. 

i Spidsen for de gottorpske befuldmægtigede og støttet til Carl 

Gustav og den svenske Hærs vedblivende Ophold i Danmark ar
bejdede paa at tvinge den danske Regering til at gaa ind paa, 

hvad der var lovet Hertugen i Sept. 1657. Man glemte ham ikke 

fra dansk Side, at han i de Dage udbrød: «Jeg vil inden 24 Timer 

have en kategorisk Resolution, eller jeg  sender strax den Ordre, 

jeg  har i min Taske, til den svenske Hær, at den paa ny skal 

optræde som Fjende*. 2. Maj opnaaede han, at Kongen gik ind
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paa Afstaaelsen a f Svabstecl og Ancrkjendelsen a f Hertugen som 

souveræn Hertug i hans Del a f Slesvig. Saalcdcs havde K .s og 

hans Herres hensynsløse Stræben efter Uafhængighed ført til et 

stort Resultat. Ved et Dobbeltspil lykkedes det dem ogsaa at 

komme over dc Vanskeligheder, som Carl Gustavs Fredsbrud voldte. 

K. billigede uden Tvivl den Nevtralitetsoverenskomst a f Nov. 1658, 

som dækkede Herlugen mod dc allierede Hære, der vare rykkede 

ind i Halvoen til Hjælp for Danmark; men ikke desto mindre 

vedblev der at bestaa ct fortroligt Forhold mellem Gottorp og 

Sverige, og Freden i Kjøbenhavn i Maj 1660 sikrede paa ny Got

torp de 1658 vundne Fordele.

Imidlertid var Hertug Frederik lU  død (1659) og efterfulgt a f  

Christian Albrecht, men K .s Indflydelse blev ikke rokket herved. 

Han blev 1662 udnævnt til Kammerpræsident, optoges s. A . i det 

slcsvig-holstenske Ridderskab og mødtes med sin nye Herre i Virk

somheden for Oprettelsen a f et Universitet. Han forhandlede med 

Staden Kiel om de Byrder, denne skulde paatagc sig til Vederlag 

for den Gavn, den vilde have a f at være Sæde for den nye Insti

tution, og ved Indvielsen af Universitetet 5. Okt. 1665 spillede han 

en Hovedrolle; han repræsenterede Kejseren og holdt flere latinske 

Taler. I politisk Henseende fortsatte han foreløbig den hidtil be- 

traadte Bane; uden Tvivl var han Hovedmanden for det i Maj 

i66i mellem Christian Albrecht og Carl X I’s Formynderregering 

afsluttede Forbund, hvoivæd Sverige ikke alene lovede Gottorp 

Hjælp, naar Hertugen trængte til den, men ogsaa Nevtralitet for 

Hertugdømmerne i deres Helhed under en eventuel Krig mellem 

det og Danmark; han ønskede endog optaget i Traktaten et Kofte 

om, at hvis Danmark bukkede under i en saadan Krig, skulde 

Hertugen komme i Besiddelse a f  den kongelige Del a f Slesvig, 

men maatie lade sig nøje med en uden for Traktaten given skriftlig 

Forsikring desangaaende. Om end man fra dansk Side ikke vidste 

fuld Besked herom, var Mistanken til K . dog stadig levende, og 

man gav ham Skylden for Udgivelsen a f  et i Slesvig 1666 trykt, 

a f  en tidligere svensk Officer forfattet Skrift, \ hvilket man saa et 

skarpt Angreb paa Danmark.

Ikke desto mindre foregik der netop i disse Aar en Tilnær

melse mellem Danmark og Gottorp, der satte sin Frugt i en Over

enskomst i Gliickstadt a f Okt. 1667 og Christian Albrechts Ægteskab 

med Frederik III’s Datter Frederikke Amalie. K . havde støttet 

denne Tilnærmelse og selv været i Kjøbenhavn. Imellem ham og
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den mægtige danske Statholder Christofier Gabet fandt ogsaa en 

livlig og fortrolig Brewexling Sted, og de mødtes i alt Fald i én 

politisk Tanke, Ønsket om ad retslig Vej ved enig Mcd\ irkning at 

erhverve for Kongen og Hertugen hver sin Andel i Arveretten til 

Grevskaberne Oldenborg og Delmenhorst med fælles Optræden mod 

Hertugen a f Piøens Krav deq>aa. Men hvad der saaledes syntes 

at skulle forsone Gottorp og Kongen, kom imidlertid til at ende 

med et fuldstændigt Brud. Gabels Politik, havde en Modstander i 

Hertugdømmernes Statholder Frederik Ahlefeldt, der var K.s Fjende, 

og fik det snart efter ogsaa i Peder Schumacher. Man vendte sig 

fra kongelig Side til direkte Forhandlinger om Ar\espørgsmaalet 

med Piøen, hvilket havde til Følge, at K. atter optog sin gamle 

Politik om Gottorps Tilslutning til Sverige; i Febr. 1670 truede han 

over for cn dansk Gesandt med denne Magts Bistand, og da Chri

stian V  sluttede en Overenskomst med Piøen i Dec, 1670 og der

efter ved Forhandlinger i Kjøbenhavn i Marts 1671 med Hertug 

Christian Albrecht søgte at faa denne inddragen i disse Aftaler, 

fik K. efter Hertugens Tilbagekomst til Gottorp ham til at gaa 

bort fra de Løfter, han havde givet Kongen. Forgjæves søgte man 

fra dansk Side at bestikke K . Men ved det gottorpske H of gik 

forskjelligc Strømninger; K . følte sig i højeste Grad usikker, han 

fr}'gtede endog danske Efterstræbelser mod sin Person, og i Okt. 

1671 bestemte han sig til foreløbig at forlade Gottorp og tage Op

hold i Hamborg, medens han overlod sine Forretninger til sin Søn 

Vicepræsidenten Frederik Christian.

Det mærkelige indtraadte nu, at K. i Hamborg gik over til 

Tanken om en Overenskomst med Danmark. Det kom stærkt frem 

under Forhandlinger angaaende Oldenborg mellem ham og Ulrik 

Frederik Gyldenløve, der strakte sig fra Efteraaret 1672 til Marts 

1673; men de Aftaler, Gyldenlove enedes med ham om, vandt ikke 

1'ilslutning hos Regeringen i Kjøbenhavn. Uvist naar vendte K. 

tilbage til Gottorp, og i den følgende Tid søgte han at holde for

skjelligc Veje aabne. I Maj 1674 .sluttedes et nyt Forbund mellem 

Sverige og Hertugen, hvorved den 1661 lovede Hjælp forøgedes, 

og han til Gjcngjæld forpligtede sig til ikke at indgaa nogen Over

enskomst med Danmark om Oldenborg og Delmenhorst uden Sve

riges Samtykke. Men i Dec. s. A. fandt der et Møde Sted ved 

Stenderup Aa mellem K . og Statholderen Frederik Ahlefeldt; dette 

førte vel ikke til noget Resultat, men umiddelbart derpaa indledede 

K. Forhandlinger med Griffenfeld med det Formaal at komme til
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en Udsoning ved et Mageskifte, saaledes at Kongen a f Danmark 

skulde opgive sine Krav paa Grevskaberne mod et Vederlag i den 

gottorpske Del a f Hertugdømmerne; samtidig lod han Griffenfeld 

forstaa, at denne personlig skulde kunne vente en Erkjendtlighed 

fra Hertugen, hvis det kom til Forlig.

K. havde under dette atter taget Ophold i Hamborg og fort 

Brevvexling der fra med Griffenfeld. Situationen nærmede sig imid

lertid til sin Afgjorelse; fra dansk Side paatænkte man at overraske 

Hertugen af Gottorp, hvis Forbindelse med Sverige man mere og 

mere frygtede. Efter Indbydelse kom nu K. 18. Juni 1675 

Rensborg, hvortil Kongen og Griffenfeld vare indtrufne. Den 

følgende Dag forhandlede han ene længe med den danske Rigs- 

kansler, og Forhandlingerne drejede sig om det omtalte Mageskifte, 

i det K. tillige for Griffenfeld antydede, at Hertugen vilde overlade 

ham Steinhorst Amt. Fra Rensborg tog K. Dagen efter til Gottorp 

og anbefalede her Christian Albrecht at komme til et Forlig med 

Kongen. 25. Juni vendte de begge tilbage til Rensborg, men 

hurtig viste det sig her, at man fra dansk Side vilde benvite Øje

blikket. Medens Hertugen blev tvungen til store Indrømmelser, 

afnodtes der K. en Forsikriogsakt, som han og hans Sonner maatte 

underskrive 13. JuU; han forpligtede sig ved denne til ikke at for

lade Herlugdømineme, ikke tage Ophold i Hamborg, men tjene 

Kongen og hans Søster, Hertuginden a f Gottorp, med Troskab, 

under Tab a f  Æ re og Formue. I den følgende Tid gjorde K. 

flere Forsøg paa at faa sig løst fra denne Forpligtelse, men uden 

Resultat. Snart efter kom ogsaa den afgjøreode Time for ham. 

1 de danske Regeringskredse gik to Strømninger imod ham, dels 

frygtede man hans fortsatte Intriger mod Kongen, dels saa man i 

ham en fortrolig a f Griffenfeld, hvis Tilstaaelser kunde bruges mod 

denne. 6. Marts 1676 vedtog Gehejmeraadet hans Fængsling, d. 11. 

arresteredes Griffenfeld, d. 17. anholdtes K. og hans Sønner i 

Slesvig, og han førtes til Kjøbenhavn, hvor han først fik anvist 

Bolig i et Hus ved den nuværende Frederiksholms Kanal og senere 

fortes til Citadellet. Under Griffenfelds Proces fik man cn Erklæ

ring a f ham om hans Forhandlinger med Kansleren angaaende 

Steinhorst. Der var Tale om at anlægge kriminel Sag mod ham, 

men han frikjøbte sig ved at gaa ind paa at betale t Td. Guld 

som Bidrag til Krigsomkostoingeme. $. Juli 1676 døde han i Cita

dellet a f  et Slagtilfælde; 16. Juli bisattes han i St. Petri Kirke i 

Kjøbenhavn, hvorfra hans Lig senere overførtes til Slesvig Dom-
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kirke. —  2, Nov. 1635 havde han ægtet en Datter af Landkans

leren Heinrich v. Hatten (VII, 131), Margrethe (f. 25. Avg. 1617), 

der døde 12. Dec. 1656.
Send'Schreiben eines Denn«mSrckischen von Adel an cinen gulen Freund 

in Dentschland (1676). Moller, Cimbria lit. I. v. Kielm ans^g, Familiea-Chronik 

der V .  Kielmannsegg S. Allg. Deutsche Bic^aphie XV. A. D. Jørgensen,

Peter Schumacher Giiffenfeld I. 104 f. II, 18 f. 233 f. 248 ff. 446 f. o. fl. St.

J . A . Fridtrida.

K ie lse n , F re d erik  C h ristia n , 1774— 1850, Skolemand, var 

Søn a f Organist ved Garnisonskirken i Kjobenhavn Oluf K ., en 

Skaaning a f Fødsel, og Valeotine Margeriihe f. Dresler og fødtes 

i Kjobenhavn 7. Febr. 1774. Han blev Student fra Helsingør Skole 

1790 og begyndte at studere Kirurgi, men opgav snart E.xamens- 

studiet og lagde sig udelukkende efrer Naturhistorie. I dette Fag 

blev han Lærer i Efterslægt- og Borgerdydskolen og 1797 ved Me- 

tropolitanskolen. Her blev han Adjunkt 1806 og Overlærer 1812. 

A f økonomiske Hensyn søgte han Afsked 1819, bosatte sig i Vor

dingborg og underviste som 'l'imelærer ved I,atinskolen i denne By. 

saa længe hans svækkede Syn tillod. 1833 flyttede han tilbage til 

Kjobenhavn og døde her 18. Jan. 1850. Hao ægtede 29. Klaj 1808 

Louise Charlotte Amalie Jacobsen (f. 2. Juni 1789). —  K. oversatte 

en Række tyske Børnebøger, til Dels a f  naturbeskriveode Indhold, 

men gjorde sig især fortjent som Lærer og Forfatter a f  Lærebøger 

i Naturhistorie. Dette Fag var den Gang nyt i Skolerne og Be

handlingen famlende. K. førte det ind i et pædagogisk Spor og 

skrev de første brugelige Lærebøger i Naturhistorie hos os. Han 

omarbejdede 1707 Funkes tyske Naturhistorie, som bl. a. brugtes 

ved Seminarierne, og skrev selv en større, systematisk Lærebog 

(1802— 4) og en lille Vejledning for Begyndere (1807). Den sidste 

holdt sig i Skolerne en hel Menneskealder.
Erslew, Forf. Lex. Joakim Zarsen.

K ie lsen , O le V alen tin , 1775— 1843, Mathematiker, er en Bro

dér til den foregaaende og fødtes i Kjøbenhavn 10. Sept. 1775. 

Efter sammen med Broderen at have nydt privat Undervisning af 

fremragende Lærere, blandt hvilke Digteren Baggesen, kom han i 

1787 i Efterslægtselskabets Realskole, hvor han til Mathematiklærer 

havde den dygtige Overlærer ved Metropolitanskolcn Linderup. 

Samtidig undervistes han i de gamle Sprog a f Professor Dichman 

(IV, 259), der i 1793 dimitterede ham til Universitetet (med Ud-
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niærkelse). Her lagde han sig strax efter Mathcmatik og erholdt 

2 Gange Guldmedaillen for Besvarelse a f  dets Prisspørgsmaal (1798 

og 1802). Efter i nogen Tid at have ernæret sig ved Undervisning 

i Skoler og privat blev han 1822 kaldet til Lektor i Mathematik 

ved Sorø Akademi, i hvilken Stilling han døde 5. Febr. 1843. Han 

ægtede 1823 Karen Engeline Christensen, Datter af Farver C. Hun 

døde 1830. ^  Foruden i. Del a f  en Lærebog i den rene Mathe

matik (1822) har K . publiceret forskjellige personlige Undersøgelser 

i Sorø Akademis Indbydelsesskrift. Han har udarbejdet dem uden 

sjTiderligt Hensyn til den da existerende niathematiske litteratur, 

hvad der vel gjør flere a f hans temmelig vidtløftige Undersøgelser 

overflødige, men giver andre (navnlig i Skriftet: «Om et helt Tals 

Oplosning i Faktorer*, 1841) et ejendommeligt Præg.
Erslew. l'orf. Lex. Jf. G. Zeuthot.

K ie rk e ga a rd , N iels, f. 1853, Højskoleforstander og Forfatter. 

Han er fodt i Haderup Sogn ved Holstebro 6. Okt. 1853; Forældrene 

vare fattige Husmandsfolk, der begge døde meget tidlig, og fra sit 

5. Aar opfødtes han hos fremmede i Hodsager Sogn ved Holstebro. 

Efter sin Konfirmation tjente han et Par Aars Tid, blev derefter 

Elev paa Staby Højskole og virkede saa en lille T id  som Vinter- 

lærer i Vestjylland, blev 1872 Elev paa Emdrupborg Højskole, 1873 

Vikar i Andenlærerembedet i Asminderød ved Fredensborg, 1873—75 
Elev paa BIaagaards Seminarium, tog 1875 Skolelærerexamen og 

var derefter et Par Aar Lærer paa forskjellige Steder. 12. Nov. 

1877 paabegyndte han Kjøng Folkehøjskole i Vestfyn, hvor han 

siden uafbrudt har virket. Siden 1881 har han udgivet Ugebladet 

«For Hjemmet og Ungdommen* (hed oprindelig indtil i. Jan. 1889 

«For Hjemmet og Skolen*), har end videre udgivet cFire Fortæl

linger* (1884), «Morten Luther og hans Tid* (1884), «Den mandlige 

Ungdom* (4. Dpi. 1894), «Om Ægteskabet* (2. Opl. 1893), «Om 

Livet i Hjemmet* (4. Opl. 1894), «Om vore Folkefester* (2. Opl. 

1894), «Den kvindelige Ungdom* (5. Opl. 1892), ^Bedstemoderen* 

(6. Opl. 1894). —  Han ægtede 6. Nov. 1877 Signe Skyum fra V i

borg (f. 2. Marts 1855).
Dansk Ugeblad 1873, Nr. II . Vor A m c 1885— 86. S. 28.

C. Christensen.

K ie rk e ga a rd , P e te r  C h ristian , 1805— 88, Biskop, var en Søn 

a f  Hosekræmmer Michael Pedersen K. og Ane Sørensdatter f. Lund. 

Moderen var en Husmandsdatter fra Brande Sogn, Faderen Son af

Dansk biogr. Lex. ]X . Marts 189$. lO
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en fattig Fæstebonde i Sæding Sogn, 3 Mil syd for Ringkjøbing. 

10 Aar gammel blev Michael Pedersen K. (f. 1756) sat til som 

Hjorddreng at vogte Faar paa Sæding Hede, og pint, som han var, 

a f den knugende Ensomhed, a f Sult og Kulde steg han en Dag 

op paa en Høj og forbandede Gud. Saa snart det gik op for 

ham, hvad han havde gjort, faldt det Tungsind, der tidlig havde 

sat Mærker paa hans barnlige Sind, dobbelt tyngende over ham; 

og han glemte aldrig Oplevelsen paa Heden. Den gav hele hans 

Tiv en indadvendt Retning og voldte ham haarde Anfægtelser; til 

l  ider anklagede han sig selv for at have begaaet Synd imod den 

Helligaand. Begge Sønnerne, og ikke mindst den ældste, modtoge 

ved Omgang med den dybt religiøst bevægede, tungsindige Fader 

Indtryk, som ikke tabte sig, selv efter at den gamle K . som en 

82aarig Olding havde lukket sine Øjne i Fred (1838), og «det for* 

færdelige» med Faderen kastede mørke Slagskygger over begge 

Sønnernes Liv.

12 Aar gammel var Michael Pedersen K. kommen til Kjøben* 

havn til sin Morbroder Niels Andersen Sæding, og i hans Bod 

havde han lært Handelen. 1780 tog han Borgerskab som Hose

kræmmer i Kjøbenhavn, men o. 1803 flyttede han til Hillerød, 

blandt andet fordi han haabede, at den venlige Natur kunde bi

drage til at sprede de Skygger, der lejrede sig om hans Sind. 

Der fødtes 6. Juli 1805 P. C. K ., men kort efter hans Fødsel toge 

Forældrene tilbage til Hovedstaden. 1S16 kom P. C . K. i Kjøben

havns Borgerdydskole, og der fra blev han 1822 dimitteret til Uni

versitetet med Udmærkelse. 1826 underkastede han sig den theo* 

logiske Embedsexamen, og derpaa tilbragte han et Par Aar i sit 

Hjem, sysselsat med Undervisning og Studiet af den nyere Filosofi. 

Ved Midsommertid 1828 rejste han udenlands med J. F. Fenger, 

og i 5 Fjerdiogaar opholdt han sig i Berlin for at høre Neander, 

Hengsteoberg, Schleiermacher og Hegel og studere Kirkefædrene 

og Skolastikerne. Fra Berlin tog han til Gøtdngen, hvor han 

vandt den fllosoflske Doktorgrad for en Afhandling om cLøgnen«, 

som baade røber hans dialektiske Evner og hans Fortrolighed med 

Grublerier over det ondes Væsen. Fra Gøtdngen, hvor Mindet om 

«der Disputierteufel aus dem Norden» i flere Aar levede i akade

miske Kredse, tog han over Bonn, Utreebt og Løwen til Paris. 

Der var han i Julidagene 1830, og da Folket byggede Barrikader, 

blev han tvungen til at bygge med; han mindedes i sene Aar det 

betydningsfulde Smil, med hvilket en forbigaaende stak ham 2
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Kugler i Haauden til Brug under den forestaaende Kamp. I denne 

tog han dog ikke Del. Ikke uden Suk forlod han skyndsomst Paris 

med dets rige Bogskatte for over Strasburg, 'lubingen, Miinchen 

og Leipzig at naa hjem til det fredelige Fædreland.

Eller Hjemkomsten til Kjøbenhavn sidst i 1830 tog han atter 

fat paa Skoleundervisningen, og samtidig forberedte han enkelte a f 

sine yngre Venner til Attestatsen. 1833 var han bieven udnævnt 

til Sognepræst for Vejerslev og Blidstrup paa Mors; men strax efter 

Udnævnelsen hk han Betænkeligheder, og en anden (den senere 

Biskop C. F. Balslev) hk Kaldet. 1834 blev der, med Godkjen- 

delse a f den gøttingske hlosohske Doktorgrad, givet ham Tilladelse 

til at holde Forelæsninger over Moralhlosoh, men for ogsaa at kunne 

udvide Lærervirksomheden til de theologiske Discipliner maatte han 

vinde den theologiske Licentiatgrad. 1 Jan. 1836 disputerede han 

for denne med C. Hermansen som Respondens. Hans Afhandling, 

der, rimeligvis paa Grund a f  Forfatterens theologiske Gnmdanskuelse, 

kun med Nød og næppe blev antagen —  «admitti posse credidit 

ordo theologorum Haftiiensium», hedder det i Censuren paa Titel

bladet — , omhandler det theologiske Systems rette Grundvold og 

Konstruktion, og den røber stærk Paavirkning a f  Grundtvig. Det 

er Grundtvigs Opfattelse a f Daab og Nadver, af Trosbekjendelse 

og Skrift, der paa en ejendommelig Maade er gjort til Udgangs

punkt for en Kritik af den overleverede Thcologi og til Grundvold 

for Opførelsen af et nyt System.

Som Licentiat holdt K. exegetiske og kirkehistoriske Forelæs

ninger, og fra 1840 udgav han, i Begyndelsen sammen med Th. V. 

Oldenburg, «Nordisk 'J’idsskrift for kristelig l ’heologiw (1840— 42, 

4 Bd.), til hvilket han skrev en Række aandhdde Afhandlinger, 

der røbe hans Fordybelse i den hellige Skrift og en blændende 

Skarpsiedighed, der dog ikke sjælden kunde udarte til Spidsfindig
hed. Han var efterhaanden bleven et meget skattet Led af 

den grundtvigske Kreds; ved «Danske Samfunds* Møder holdt han 

ofte Foredrag, og for Asylsagen nærede han, som andre a f Grundt

vigs yngre Venner, en varm Interesse. Derved kora han i For

bindelse med Dronning Caroline Amalie, og for hende gjentog han 

i udvidet og populariseret Form flere a f sine Universitetsforelæsninger. 

27. Okt. 1836 havde han ægtet Elise Marie Boisen, Datter af Biskop 

P. O. B. (U, 482), men hun døde allerede 18. Juli 1837. 12. Juni

1841 indgik han et nyt Ægteskab, med Sophie Henriette Glahn,
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Datter a f  resid. Kapellan ved Garnisons Kirke Poul Egede G., og 

han begyndte da alter at tænke paa at søge en Præstegjerning.

1842 blev han kaldet til Sognepræst for Pedersborg og Kinder

tofte ved Sorø, og dermed indlededes et nyt Afsnit a f  hans Liv. 

Hans Sognefolk forstode ikke ret at skjønne paa deres lærde og 

aandfulde Præst, men fra det nære Sorø var der hver Søndag Ud- 

Vi^ndring til Pedersborg for at høre hans Prædikener. I den land

lige Stilhed fortsatte han ogsaa Studierne og de litterære Arbejder, 

og gjennem et nyt theologisk Tidsskrift, «Fortsættelser fra Peders- 

borg» (1849— 53»  ̂ Begyndelsen af et 3.), traadte han igjen
i stadigere Forbindelse med Læseverdenen. «Dansk Kirketidende» 

indeholdt desuden jævnlig Bidrag fra hans Haand, og paa dc sjæl

landske Præstekonventer var han en hyppig og gjæme hørt Taler. 

Kort efter at han var flyttet til Pedersborg, saa det ud, som om 

han skulde miste sit Embede; han nægtede nemlig at døbe de Børn 

a f  baptistiske Forældre, der bleve bragte ham ved Politiets Hjælp. 

Men Uvejret drev over, skjønt han var indstillet til Afskedigelse, 

og da Grundloven havde bragt Religionsfrihed, var der ingen, som 

kunde byde ham at døbe Børn mod Forældrenes Vilje.

Da der skulde vælges Medlemmer a f den grundlovgivende 

Rigsforsamling, stillede K. sig i Sorø Amts 2. Distrikt, men han 

faldt for læktor C  E. Mundt. Bedre Held havde han ikke ved 

Folketingsvalget 4. Dec. 1849, men 29. Dec. s. A . blev han valgt 

til Landstingsmand for 3. I^ndstingskreds, og som saadan gav han 

Møde paa de 3 første Rigsdage samt i 4. Rigsdags i. og 2. Session 

(1850— 53) og var i dette Tidsrum ogsaa Medlem a f Rigsretten. 

Paa Rigsdagen fremtraadte han som «Repræsentant for dem, der 

hverken vare Ejderpolitikere eller Helstatspolitikere, men tavse, 

stille Undersaatter, der ikke selvstændig havde deltaget i de store 

Begivenheder». Han lod oftere sin Røst høre baade i kirkelige 

og politiske Spørgsmaal, som i Arvefølgesagen, og hans Veltalenhed 

forfejlede heller ikke paa Tinge sin Virkning. Men han var for 

meget Dialektiker til at føle sig tiltalt a f  den praktiske Politik, og 

med Rigsdagsopløsningen 19. April 1853 var hans politiske Virk

somhed foreløbig til Ende.
Allerede da Martensen blev ansat ved Universitetet, var der 

l'a le  om at knytte K . til dette, og 1851, da Engelstoft var bleven 

Biskop over Fyns Stift, modtog han fra en Kreds a f  theologiskc 

Studenter Opfordring til at søge det ledige Professorat. Han afslog 

imidlertid denne Opfordring og blev i Pedersborg, indtil han 19. Nov.
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1856, paa liiskop Martensens Tilskyndelse, blev udnævnt til Biskop 

over Aalborg Stift. Dermed oprandt det tredje, betydningsfiildeste 

Afsnit a f hans Liv. Vort Fædreland har uden Tvivl haft faa Bi* 

skopper, der i den Grad som K . i alle Henseender have formaaet 

at fylde deres IMads. I Stiftsstaden ovede han en vidtrækkende 

Indflydelse gjennem sine Prædikener og Bibellæsninger, og han var 

en aandelig Kraft i Byen; det mærkedes ikke alene, naar Sekterere 

som M. A. Sommer udkastede deres Garn, men ogsaa naar Bor

gerne samledes til festlige I>ag. Da var K.s Tale i Regelen Festens 

Glanspunkt, og han forstod at lofte alle tilstedeværende op i ct 

renere Jaiftlag, hvor alt smaat og smaaligt blev glemt over Kjærlig* 

heden til Fædrelandet, dets Sprog og dets Minder, der i ham havde 

en begejstret 'folk. Han var, som han selv sagde, «tungmælet i 

Pennen*, og den, der læser, hvad han har skrevet, vil ofte snuble 

over knudrede Perioder og idelige parenthetiske Afbrydelser a f 

Tankens Traad; men som Taler var han henrivende og blæn

dende. Sin største oratoriske 'Priumf fejrede han vel, da hao paa 

det I .  skandinaviske Kirkemode (1857) i 2 Foredrag, der havde 

Improvisationens Ynde over sig, forsvarede den grundt\’igske Kri

stendomsopfattelse over for Rudelbach; da havde selv Modstandere 

Møje med at værge sig imod hans Ords Magt. Men det var ikke 

alene, naar han stod Ansigt tU Ansigt med en udvalgt Tilhorer- 

kreds, at han udfoldede sin sjældne Veltalenhed. I mange a f  Aal

borg Stifts Landsbykirker har han paa sine Visitatser, der vare 

Festdage for Egnen, holdt store Kredse a f  jævne Bønder saa fangne 

ved sin 'Fale, at de lyttede til i aandeløs Tavshed uden at mærke, 

at Time gled efter l'im e.

Gjennem de aarlige Landemoder kom han i stadig Forbindelse 

med den største Del a f Stiftets Præsteskab, og paa dem hk han 

Lejlighed til at udtale sig om de kirkelige Spørgsmaal, der satte 
Sindene i Bevægelse. Der ftemlagde han gjentagne Gange sin 

Opfattelse a f sin Broder Sorens Orundanskuelse og a f  den psevdo- 

nyme Litteratur (jvfr. allerede Foredraget i «Dansk Kirketidende* V, 
175 ff., der bedømmer Søren K. og Martensen ud fra 2. Kor. 5, 13), 

og paa Landemoderne i 1866 og 67 udtalte han sin Sympathi for 

Principperne i det i Rigsdagen fremsatte Forslag til Lov om udvidet 

Adgang til Sognebaandsløsning. Disse Udtalelser havde til Følge, 

at Konscilspræsidenten Grev Frijs 12. Avg. 1867 tilbød ham Kultus- 

nnnisterportefeuillen, og 4. Sept. modtog han Tilbudet, efter at
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Styrelsen a f Theatret og det kongl. Kapel midlertidig var henlagt 

under Justitsministeren.

Det Program, paa hvilket han indtraadte i Ministeriet, var 

den paatænkte Udvidelse a f  Sognebaandsløsningen, som var bleven 

paatrængende nødvendig paa Grund a f Konflikten i Ryslinge (11, 

306 f.). 16. Dec. 1867 forelagde han et Udkast til «Lov om Valg-

og Hjælpemenigheder*, og Tankerne i dette forsvarede han i Tin

get roed Opbud a f  hele sin Skarpsindighed og roed den Veltalenhed, 

over hvilken han endnu stadig raadede. Han mente, at Tilladelse 

til Dannelsen a f Valg* eller Hjælpemenigheder inden for Folkekirken 

ikke alene kunde løse den foreliggende Knude, men ogsaa skaffe 

Landet nogle a f  de mange Præster, det trængte til, og under en 

ny rationalistisk Stormflod gjøre det muligt for gammeldags troende 

Mindretal at samle sig om Fædrenes Tro uden at fremkalde Spalt

ninger, som behøvede at overleve det rationalistiske Uvejr. K. 

havde nok ventet Modstand mod det Lovforslag, der udgjorde 

Hovedpunktet i hans Program; men han havde ikke ventet en saa 

voldsom Opposition. Det gjorde navnlig et stærkt Indtryk paa 

den ængstelige og legemlig svage Mand, da alle de andre Kiskopper 

i Febr. 1868 fremkom med en Udtalelse, i hvilken de højtidelig 

nedlagde Indsigelse mod det a f deres Kollega fremlagte Lovudkast 

og fralagde sig enhver Medansvarlighed, endogsaa Tavshedens. 

6. Marts 1868 blev han, efter at have indgivet sin Demission, fri

tagen for Ministeriets Byrde og vendte da tilbage til Bispestolen 1 

Aalborg.

1 Okt. 1868 var han atter i Kjobenhavn som Medlem a f den 

ved kongl. Resolution af 18. Juni nedsatte Kirkekommission, og 

paa den spillede han en fremtrædende Rolle. Han var udgaaet 

fra Grundtvig, men han var ingenlunde det, man den Gang kaldte 

♦ Grundtvigianer*. Det fra Faderen arvede 'l’ungsind havde givet 

hans Kristendom en ejendommelig mørk Grundtone, og hans om 

Vestjydernes Sejhed mindende Konservatisme gjorde ham til en 

ubarmhjærtig Modstander a f alle umodne og uoverlagte Reformfor

slag. Efter at Kirkekommissionens *Forhandlinger (Maj 1870) vare 

til Ende, var hans bedste Tid forbi. Det tUbagetrængte Tungsind 

faldt over ham, og svare Anfægtelser formørkede hans Dage. I 

sit Hjem havde han ingen Opmuntring; hans Hustru var næsten i 

hele sit 4oaarige Ægteskab ( f  188 r) sengeliggende. I Ensomheden 

vendte han sin skarpe Kritik og sin sønderlemmende Dialektik mod 

sin egen Person og sin egen Livsgjerning, og «det forfærdelige
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med Faderens bragte ham til at føle sig som I-ed a f en fortabt 

Slsegt. Han fandt sig selv uværdig til at være Biskop længer, og 

1875 søgte og hk han sin Afsked.

Derefter hilgte nogle Aar med store sjælelige Lidelser, under 

hvilke det var hans bedste Trøst at prædike for Fattiglemmeme t 

Aalborg, hvor han blev boende, da hans Venner skjænkede ham 

et Hus og en Have paa Grønnegade. A f  og til holdt han ogsaa 

Foredrag i forskjellige Egne a f Landet; men hans'Fungsind hk større 

og større Magt, og hans Selvanklager bleve mere broddede. Da det 

theologiske Fakultet ved Jubelfesten 1879 tilbød ham den theologiske 

Doktorgrad, frabad han sig den tiltænkte Æ re, navnlig fordi han 

følte sig uværdig til at kaldes «T^rer». 27. Maj 1883, paa Kejser 

.\lexander UI’s Kroningsdag, prædikede han for sidste Gang, om 

alle Tings Ende, der nærmer sig (i. Pet. 4, 7). Det Spand a f Dage, 

han endnu havde tilbage, var én stor Anfægtelse, der hensatte ham 

i en Nat uden Stjæmcr. De forfærdeligste Selvanklager og Selv

fordømmelser ahøste hinanden, og han brændte a f  Begjærlighed efter 

at tømme den menneskelige Foragts Bæger indtil den sidste Draabe. 

1884 indvilligede han i sin Umyndiggjørelse; sine Ordenstegn —  han 

var Kommandør a f  i. Grad og Danebrogsmand ^  vilde han fries 

for, fordi han efter sit eget Skjøn var uværdig til at have dem, og 

han forlangte i sit Vanvid al stilles for Retten for at afgive en Til- 

staaelse, ikke om nogen borgerlig Brøde, men om sin Synd og 

Uværdighed. Da han ikke arbejdede mere, turde han heller ikke 

spise; Dage igjennem nægtede han sig Føde, og naar den over

vældende Sult havde fristet ham til at røre den tilbudte Mad, brød 

Selvanklagen atter voldsomt frem. Han tvivlede ikke om Kristen

dommens Sandhed, men han turde ikke selv tilegne sig Evangeliets 

Forjættelser paa Gnind a f «det fo r fæ r d e lig e d e r  var vævet ind i 

hans Faders, hans Broders og hans egen Historie. Endelig, 24. Febr. 

1888, friede Døden den gamle Biskop fra de store aandelige Kvaler.

K. har, i Tidsskrifter og Blade, efterladt sig en stor Mængde 

Afhandlinger og l'aler, som kunde fortjene at samles, ikke alene paa 

Grund a f deres eget Værd, men ogsaa fordi de afspejle en Aand, der 

var i Slægt med og dog forskjellig fra hans Broders. De betyde

ligste ere vel hans Studier over «Klippemanden og Klippetroen« 

(«Ncrd. l'idsskr. f. kristl. Theol.® 1), hans cÆ ldre Smaaskrifter« (1860) 

og hans 2 Afhandlinger om Almueskolens Lærebøger (1871 og 72).
Erslew, Korf. Lex. Elvius, Danmarks Præstehist. 1869— S4 S. 1 i. H. P. 

Barfod, TU Minde om Biskop P. C. K. (1888). py, Nielsen.
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K ie rk e g a a rd , S ø re n  A ab ye»  i$i3— 55, æsthetisk-filosolisk* 

religiøs Forfatter, er født i  Kjøbenhavn 5. Maj 1813 og Broder til 

ovennævnte Biskop P. C. K . Faderen var en ualmindelig begavet 

Mand, som i sin Fiitid syslede med Filosofi og Theologi og var 

en varm Beundrer a f  Biskop Mynster; men han havde tillige et 

tungt Sind og en mørk religiøs Livsanskuelse, Træk, som gik i 

Arv til Sønnen og end yderligere befasstedes hos denne ved Op* 

dragelsen. S. K . nærede en næsten ubegrænset Æ refiygt og Hen* 

givenhed for sin Fader; men han har tillige flere Gange udtalt, 

at denne menneskelig set havde opdraget ham «afsindigt» og gjort 

ham ulykkelig for 1/ivstid ved allerede i hans Barndom at have 

læsset religiøse Forestillinger og Opgaver paa ham, der vilde have 

bragt næsten enhver voxen til at segne. T il Tider kunde K . føle 

det som en læ n ke. Kristendommen kunde for ham aldrig blive 

det usande eller det ligegyldige, end ikke den beundringsværdige 

Lærebygning eller den kjærlige Haandsrækning; thi allerede i hans 

Barndom var den forkyndt ham som et majestætisk: du skall, og 

denne Opfattelse stod saa fast og hellig for ham som selve hans 

Faders Minde.
8 Aar gammel kom K. i Kjøbenhavns Borgerdydskole. Mel

lem hans og Kammeraternes inderste Tankekreds var der allerede 

da et svælgende Dyb. «Barn har jeg aldrig været», siger han 

selv. Om fortrolige Forhold kunde der derfor ikke blive Tale. 

K. stod for de øvrige som en underlig indesluttet og hovmodig 

afvisende Karakter, og da han var lille, spinkel og yderlig kejtet, 

blev hans Utilgængelighed straffet med Knubs fra alle Sider. Ved 

saadanne Lejligheder kunde han da, selv med Fare for det værste, 

hævne sig paa Angriberen ved hensynsløs Spot og Ironi; allerede 

den Gang lærte han at sætte sin Stolthed i altid at faa Latteren 

paa sin Side. I øvrigt viste han sig i Skolen som en flink La

tiner og blev Student 1830.

Som Student blev han indskrevet i Kongens Livkorps; men 

allerede faa Dage efter blev han afskediget som utjenstdygtig. Han 

vedblev hele sit Liv at være «legemlig set umulige. Brøchner for

tæller, hvor vanskeligt det var at følges med ham paa Gaden, 

fordi han paa Grund af en Skjævhed i sin Bygning bestandig pres

sede sin Ledsager ind mod Muren eller ud i Rendestenen. 1 
dette skrøbelige Legeme boede imidlertid en efter hans egen Ytring 

fuldstændig sund Aand. Dog er der ogsaa her et Men at føje 

til. K . var sikkert udrustet med den mest glimrende, frodige og
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kjække Fantasi, der nogen Sinde er set i dansk Aandsliv. Rig fra 

Fødselen a f  var den næret ved Faderens Opdragelse. K. fortæller, 

hvorledes Faderen ofte nægtede ham en lille Udflugt, men til 

Gjengjæld tog ham ved Haanden og, medens de gik op og ned 

ad Gulvet, fremtryllede den hele Vandring med alle dens Enkelt

heder lyslevende for hans Fantasi, saa at selve Virkeligheden ikke 

kunde have været tydeligere eller rigere. O g snart lærte Sønnen 

ham Kunsten af, saa at de nu foretoge Rejsen, samtalende med 

hinanden om, hvad der passerede. K . havde ligeledes en ypperlig 

klar og skarp Tænkning. Dog blev denne aldrig skolet ved noget 

strængt videnskabeligt Studium. Efter at være bleven Student 

kastede han sig over æsthetiske, filosofiske og theologiske Studier, 

fordybede sig navnlig i hele den tyske romantiske Litteratur, den 

græske og den Hegelske Filosofi, nyere og ældre Theologi og de 

gamle kri.stelige Opbyggelses-skrifter. For Naturvidenskaberne havde 

han Afsmag; kun «Aandens, Frihedens Problemer* vakte hans 

Interesse. Intet Under derfor, at hans Tænkning egentlig sjældnere 

blev Organet for en \irkelig uhildet Sandhedssøgen, end den blev 

den ganske vist overordenlig smidige og opfindsomme Talsmand 

for Rigtigheden a f alle hans Ønsker og I.ængsler, en eminent Sag

fører snarere end «et eminent Polititalent*. Med sand Virtuositet 

forstod K. at dukke ned i sig selv og hente op for Lyset, hvad 

han fandt; men ogsaa denne psykologi.skc Iagttagelsesevne forvir- 

redes tit, navnlig over for andre Objekter, a f  hans oveiv'ældende 

Fantasi. Ikke blot omtrent enhver a f hans digtede Figurer er i 

allerhøjeste Grad hans eget Billede; men ogsaa Sokrates, Lessing, 

og hvem han ellers taler om, omformes mere eller mindre til det 

samme. O g over for fjæmere Fænomener bliver han endnu itsikrere. 

Snart ser han alt for meget, snart næsten intet. Han aner dette 

selv. Det er, siger han, som om en ond Aand havde sat ham et 
Par Briller paa Næsen, hvis ene Glas forstørrer, medens det andet 

formindsker efter en uhyre Maalestok. —  O g en Fantasi som 

denne maa give en tilsvarende Følelsesrigdom, der, da al Handle

kraft udad til her mangler, let vi! opdæmmes til et lidenskabeligt 

l'ungsind. K . erklærer selv et saadant l'ungsind for sit inderste, 

dybeste Væsen, «den Pris, for hvilken han blev det overordentlige*. 

Som saa alt overvældende staar det for ham, at det kun kan 

sammenlignes med «hans uhyre Evne til at skjule det* bag Ironi 

og Humor, I.Ætter og Kaadhed. Allerede i Skolen har ban jo 

opdaget, at de andre Mennesker ikke ere som han, men travle og
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ynkelige Endelighedsvæsener, der uden Rest gaa op i deres latter

lige smaa Beskæftigelser. Som en ængstelig syg eller som en 

Fyrste, der rejser i et fremmed Land, ifører han sig derfor det 

ene beskyttende I.^g oven paa det andet for ikke at komme i di

rekte Berøring med denne fremmede Verden, naar han af og til 

styrter sig ud i den. I hans Skrifter ligger Psevdonym bag Psev- 

donym, og deres Tale er som oftest «indirekte Meddelelses. Helst 

sidder han hjemme paa sin «Ridderborg», fjæmt fra alt forstyr

rende. Langs Væggene staa Reoler med Shakspeare, det gamle 

Testamente og alle hans Yndlingsskrifter, og hans Tjener holder 

Vagt ved den laasede Dor. Lykkeligvis har han Penge nok, og 

hans Fantasi er som «en flittig lille Pige», der godt kan sørge for 

hans aandclige Underhold. Og dog kan han ikke undvære den 

foragtede Verden, hvor han foler, at han ikke passer, hvor han 

befinder sig som «den nyhollandske Hare, hvis Forben ere alt for 

smaa, og hvis Bagben ere alt for store«. Thi bag alt det polemiske 

i hans Natur, der stræbte at fortære næsten alt og alle, var endnu 

et allerinderste: en dyb Sympathi, en Længsel efter at være med, 

cn l-,ængsel efter at være Menneske sammen med virkelige Men

nesker og —  egentlig ogsaa en vis I.ængsel efter at blive paa- 

skjønnet, beundret for den uudtømmelige Rigdom, han sad inde 

med. Med den menige Mand kunde han godt tale; blot ved 

Tanken om <de fremragende* kom han strax polemisk i Harnisk, 

og Mynster, «hans Faders Præst®, var vistnok den eneste a f  de 

samtidige, der i alt Fald en 'Pid lang fandt Naade for hans Øjne. 

Den afdøde redelige og ærlige Poul Møller tilbad han; for Hei- 

berg og Martensen havde han kun ringe Respekt; men han be

undrede Heibergs æsthetiske Magt og Myndighed.

For dog at gjøre noget, havde han givet sig til at studere 

'l'heologi. Men han vaandede sig under Examenslæsningens Pin- 

aglighed, og var Faderens Død (183S) ikke bleven ham som en 

Opfordring til dog at holde ud, havde han næppe, som det nu 

skete (1840), faaet Examen. Aaret efter disputerede han for Ma- 

gislergraden.
Men samtidig var et a f Vendepunkterne i hans Liv indtraadt. 

I Sept. 1840 forlovede han sig med en ganske ung, livsglad Pige. 

13 Maaneder efter hævede han atter Forholdet. Hun «kunde ikke 

bryde hans Tungsinds Tavshed*. Atter havde han prøvet paa at 

faa Fodfæste i Virkeligheden, og atter var han strandet. Ogsaa 

hun var ganske forskjellig fra ham, og det stod hurtig klart for
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ham, at han blot vilde gjøre dem begge ulykkelige. For at mildne 

Bruddet stræber han ved alle Haande Kunster at gjøre sig saa slet 

som muligt i hendes Øjne. Efter i 14 Dage, som han siger, at 

have trodset Folkesladderen, rejser han fortvivlet og oprevet til 
Berlin, hvor han forblev Vinteren over.

«Hvad je g  har tabt», skriver han i sin Dagbog: «det eneste, 

jeg elskede; —  hvad jeg har tabt: i Menneskers Øjne mit ridder

lige O rd; —  hvad jeg har tabt; det, jeg  altid har sat og altid 

skal, ogsaa uden at frygte dette Stød, sætte min Æ re, min Glæde, 

min Stolthed i: at være trofast.* —  «Havde jeg haft Tro,» hedder 

det senere, «da var jeg bicven hos hende.* «Trocn haaber og

saa for dette Liv, men vel at mærke i Kraft a f  det absurde.*

Men ved dette 'Fab havde han vundet i alt Fald begyndende 

Klarhed over «sin Bestemmelse*. Forgjæves havde han hidtil 

grublet over, «hvad Vorherre egentlig havde ment med ham>. Til 

«en endelig Gjeming* duede han sikkert ikke. A t han i aandelig 

Begavelse kunde tage det op med enhver i Samtiden, havde han 

længe følt sig forvisset om. At han var en født Digter, stod ham 

ogsaa klart; men allerede fra Ungdommen a f havde han jo  tumlet 

med Problemer og Opgaver, mod hvilke Digternes «kun ere idel 

Spøg og Barnagtigheds. Men naar han nu tog en a f  selve disse 

Opgaver op, —  den sværeste a f dem alle: Kunsten at leve, at 

magte Existensens uhyre Vanskeligheder, de Vanskeligheder, han 

selv kæmpede med til Døden, og om hvilke hans samtidige end 

næppe havde Anelse! Her var en Livsgjeming, stor nok for ham: 

at lære det enkelte Menneske og da forst og fremmest sig selv at 

blive en Kristen. Thi netop deri bestod jo  Kunsten. Opgaven 

er ikke at bevise Kristendommens Sandhed; thi det vilde være en 

• Frækheds, en «Judasgjerning», en ^iBesvigelse®, da Kristendommen 

jo  er det for Tanken absurde, paradoxe, hvad der netop redelig 

skal fremhæves med. Og Opgaven er heller ikke en objektiv, 

theologisk Redegjørelse for, hvad Kristendommen lærer; thi slig 

I-ærdom er kun Sinkelse, der hindrer Individet i at komme til at 

handle. Nej, en levende, konkret, «existentiel» Fremstilling af, 

hvorledes man bliver en Kristen, en Fremstilling, der bruger Dig

terens højeste Pathos for at vække den fornødne Lidenskab og en 

gjennemført Ironi og Humor for at hindre Læseren i at blive 

siaaende blot objektivt begejstret —  over for Fremstillingen; en 

Fremstilling, der bruger al Tankens Kløgt til at fremhæve og tyde- 

liggjore det absurde, det er Opgaven. A t K. var som skabt
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til at overtage denne Opgave, staar nu tydeligt for ham. I selve 

det religiøses Tjeneste kunde han da udtømme hele det uendelige 

Væld a f  lidenskabelige Stemninger og dristige 'J'anker, der gjærede 

i ham og næsten truede med at sprænge ham, og samtidig havde 

han en ophøjet Livsgjeming: sin egen og Samtidens religiøse Op

dragelse. Med en lidenskabelig, alle endelige Hensyn tilsidesæt

tende Energi skred han til Løsningen og frembragte i de faa Åar, 

inden han sprængtes, en Produktion, saa omfangsrig, saa indholds- 

ejendommelig, saa oprindelig, fængslende, æggende og vækkende, 

at den vistnok inden for enhver anden Litteratur forgjæves søger 

sin Lige.
Allerede i Faderens Dødsaar, 1838, havde han udgivet et lille 

Skrift: «Af en endnu levendes Papirers, en Kritik a f H. C. Ander

sens: «Kun en Spillemands. Hvor underligt det end kan lyde, 

var der mellem Andersen og K. dog ikke faa Lighedspunkter: 

Ubehjælpsomheden i det ydre, det bevægede lyriske Indre, den 

stærke Følelse a f eget Værd, Lysten til at blive beundret og 

Sorgen over ikke at være det efter Fortjeneste. Men lige saa 

afgjørende var Forskjellen mellem den a f Omverdenens Solskin 

levende H. C. Andersen og den i polemisk-religios Selvstændighed 

sikkert hvilende K . Betydningen a f  en saadan Forskjel vilde K . 

slaa fast, og han hævder derfor mod Andersens Geniopfattelse: 

Geniet er ikke et *Flæb»; nej, »Geniet gaar ligesom Tordenvejret 

imod Blæsten«. I sin Magisterafhandling: «Om Begrebet Ironi med 

stadigt Hensyn til Sokrates«, havde han søgt at paavise, hvorledes 

den berettigede, den gjennemførte Ironi fremkommer, ved at el 

endeligt, der uden videre vil gjældc for noget, bliver stillet lige 

over for et uendeligt og derved belyst i sin Intethed. En saadan 

berettiget Ironi fandt han, om end endnu med lidt Vaklen, hos 

Sokrates, der tilintetgjorde Betydningen a f al den samtidige ende

lige Viden og Handlen ved at stille den lige over for den indre 

Uendelighed i Individet, der er det første anelsesfulde Udtryk for 

det sande Gudsforhold, for »Individets evige Gyldighed«. Der

imod fandt han den tysk-romantiske Ironi uberettiget, da denne 

mod Virkelighedens Endelighed kun stiller Fantasiens Uendelighed, 

hvad der blot var at sætte et lavere i Steden for et højere. K. 

optræder i det hele her endnu som en temmelig trofast Tilhænger 

af Hegel. Endeligheden, Virkeligheden, »Verdenshistorien* har 

endnu i ikke ringe Grad hans S>Tnpathi. I Bogen om Andersen 

ere hans Aands Vinger endnu uudfoldede; i Disputatsen er der hist
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og her endnu cn vis Ungdomme)ighed. I «Enten— eller, et Livs

fragment a f Victor Eremita» cr det en flildferdig Forfatter, der 

træder os i Mode.

«Som et Lyn fra klar HimmeU slog denne «store» Bog, det 

første af de sammenhørende Skrifter, i Foraaret 1843 ned i den 

danske Læseverden. En saa lidenskabelig betagendc Lyrik, en 

saa himmelstormende Fantasi, en saa sejersikker Tænkning, kort 

en saa imponerende Aandsoverlegenhed havde man hverken tid

ligere set eller fra nogen Side ventet. Bogen lamslog næsten i 

første Øjeblik, ikke mindst ved det hemmelighedsfulde Slør, der 

for de fleste Læsere endnu hvilede over, hvad den skjulte Forfatter 

egentlig vilde. K . har imidlertid her blot udviklet videre, hs âd 

han alt havde antydet i Disputatsen. Gjennem «A’s Papirer* frem

stiller han Mennesket, som det ideelt set efter hans Opfattelse var 

i Samtiden: det «æsthctiske», nydende, i Fantasien berusede, højt 

over Endeligheden hævede, romantiske Menneske. Han behøvede 

blot at udelade visse Sider a f  sit eget Væsen, saa havde han i 

sig selv en glimrende Model. Omtrent alle de lyriske Strøtanker 

(Diapsalmata) ere uden væsentlige Forandringer skrevne ud a f hans 

Dagbøger. Begejstringen over «Don Juan» var hans egen og Af

handlingen allerede tidligere til i Udtog. Afhandlingen om An- 

ligonc, Skyggeridsene og Recensionen a f «Den første Kjærlighed* 

ere lutter mere eller mindre frie Fantasireflexioner over hans eget 

erotiske Forhold, der jo endnu næsten var hans eneste positive 

Oplevelse, men for en Fantasi som hans tilstrækkeligt som Grund

lag for cn hel Litteratur. Kun ^Forførerens Dagbog*, der da 

ogsaa danner en Bog i Bogen, er en friere Digtning, tilføjet for 

at vise den skildrede «æsthetiske* Livsanskuelses nødvendige Konse

kvens og —  som et Vink for «hende» om hans Siethed.

I 2. Del a f  Bogen imodegaar «Ethikeren», i et Par A f

handlinger i Brevform stilede til A  den æsthetiske Livsanskuelse. 

Det er dog ikke en ren Ethik, her foredrages. Ethik, Religion 

og speciel Kristendom danne i Flæng Udgangspunktet for «Asses- 

sorens* Betragtninger. Han fremhæver, i det han tager fat, hvor 

Forførerens Dagbog endte, hvorledes Ægteskabet først er «det 

sande poetiske*, i det det tillige rummer «Beslutningen*, hvorledes 

Æsthetikeren bestandig forgjæves søger at faa Kontinuitet i sit Liv, 

og hvorledes dette Standpunkt til syvende og sidst er Fortvivlelse, 

fordi Aanden, det dybeste i Mennesket, ikke er kommet til sin 

Ret. Men det gjælder da om at fortvivle ud, om at bryde med
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Fortvivlelsen ved «at vælge sig selv* og «angrende overtage sig 

selv ethisk». Æsthetikeren er bestandig fortvivlet, fordi han har 

sit Liv i noget, der er uden for ham selv og ikke staar i hans 

Magt. Ethikeren gaar ind i alle Endelighedens Forhold a f cthisk 

Pligtfølelse og hviler dermed samtidig sikkert i sig selv, i sit 

(judsforhold. Thi det religiøse, hedder det her, er som et Svømme- 

bælte, der gjor én lettere end den hele Verden. B sender til Slut

ning A  en Prædiken («Om det opbyggelige i, at for Gud have vi 

altid Uret>), der ender med de Ord: «Kun den Sandhed, der

opbygger, er Sandhed for dig*. Den er en sikkert i sidste Øje

blik løst tilhængt Ouverture til det følgende. —  Et Par Maaneder 

efter, at »Enten— ellers var udkommet, udgav K . under sit eget 

Navn: «To opbyggelige Taler*, helligede Mindet om hans afdøde 

Fader og henvendte til »den enkelte*.

Det er utvivlsomt, at han hermed for et Øjeblik har anset 

sin Opgave for væsentlig løst. Man vil dermed forstaa Sammen

blandingen a f  det ethiske, det religiøse og det særlig kristelige i 

«Enten— eller* II og tillige de Ytringer a f Uvished om, hvad han 

nu vil, der forekomme i hans Papirer. Dog —  Uvisheden skulde 

ikke blive a f  lang Varighed. Han havde i »Enten— eller* II be

stemt det ethiske som det aabenbare, modsat Æsthetikerens Skjult- 

hed, som det alrnew, modsat Æsthetikerens Isolation, og dette 

sidste Udtryk betød for ham ikke blot: «Du skal handle med

Helhedens Tarv for Øjel», men næsten ligefrem: «Du skal handle 

ligesom alle andre brave Mennesker: gifte dig, faa dig en Gjer- 

ning i Verden osv.!». Man forstaar, at det har kostet K. en vis 

Overvindelse at skrive dette, og forbavses i det hele ikke ved at 

høre, at 2. Del a f »Enten— eller» er skrevet før i. Thi i sit 

Livs Begivenhed havde K. jo handlet netop paa modsat Maade, 

ikke alment og ikke aabenbart, altsaa ikke «ethisk». Og dog 

havde han handlet efter de allerbedste Bevæggrunde. Var der da 

en endnu højere Handlen end den ethiske? Hans næste Bog, 

»Frygt og Bæven, a f Johannes de silentio* (Okt. 1843), drøfter 

dette Sporgsmaal, «hans Livs Paradox*. K. tror ikke som saa 
mange andre Romantikere, at »Geniet* staar over Ethikken; men 

han mener, at Kristendommen billiger, ja fordrer et saadant over- 

ethisk Standpunkt.

l'h i Abraham, der i det nye Testamente prises som Forbillede, 

som Troens Fader, havde jo  løftet Kniven mod sin egen Søn og 

«var altsaa ethisk set en Morder*. Men altsaa maa Troens Stand-
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punkt, det kristelige Standpunkt, enten være et saadant, at det 

kan hellige selv den mest uethiskc Handling, eller Abraham, og 

dermed Kristendommen, niaa falde. Med bidende Spot afviser 

K . den naive Klaring af Sagen, hvor Præsten om Søndagen lov

priser Abraham og om Mandagen med Rædsel vilde vende sig 

fra den enfoldige Tilhører, der vilde handle efter Prædikenen. Og 

lige saa umuligt finder han den »spekulative* Theologis Forsøg 

paa at slippe fra Vanskeligheden ved at betone de forskjellige Trin 

i det ethiske. Agamemnon og Brutus tilsidesætte Faderkjærligheden 

for et højere ethisk; Abraham derimod vover at beslutte det slet 

og ret uethiske i Kraft af «et Privatforhold* til Gud, i Kraft af 

«'l’rocn». 'Proen er saaledes ikke en Bagatel, som omtrent ethvert 

Menneske let kan have; den er en Korsfæstelse a f  al Fornuft, al 

Tænkning, thi Tænkningen bliver ved det ethiske; den er ligesom 

Kristendommen selv et absurd, et Paradox, der kun kan gribes i 

uendelig Lidenskab. At Gud blev et enkelt Menneske, den Maade, 

hvorpaa han blev det, Formaalet dermed osv., alt dette er lutter 

Paradoxer, over for hvilke Tanken kun kan gjøre ét, nemlig fast- 

slaa Absurditeten. Troen paa Kristendommen, paa Gudmennesket, 

er derfor det vanskeligste af alt. Den troende staar ganske ene i 

Verden og kan slet ikke tale med andre, fordi disse vilde anse 

ham for sindssyg, ligesom Isak og Sara vilde have anset Abraham 

for sindssyg, hvis han havde talt om sit Forehavende. Ligesom 

Æsthetikeren, kun i endnu højere Grad, er den troende derfor 

den skjulte, <den enkelte*. «Kompagniskab* er her meningsløst. 

Selv —  tilføjer K. —  har jeg imidlertid ikke en saadan Tro. 

Jeg kan vel drive det til i uendelig Resignation at opgive min 

Forstand; men »Troens Ridder* hviler glad og tr>'g i det absurde, 

ligesom Abraham levede glad med Isak efter at have faaet ham 

tilbage.

Henned er da stillet et nyt Enten— eller: Enten ingen Kristen

dom eller en Kristendom, der sprænger det ethiske; enten For

argelse eller Tro —  eller dog i det mindste en stadig Kæmpen 

for at vinde Troen, »det Paradox, at den enkelte er højere end 

det almene*, «at Subjektiviteten er højere end Virkeligheden*, det 

Paradox, der dog ogsaa gjør Existensen mulig for Individualiteter 

som Richard III og lignende ulykkelige «Undtagelser», «af hvem 

Ethikken egentlig blot gjør Nar*. O g i det K . da selv vælger 

»den Sandhed, der opbygger* ham  ̂ har han igjen faaet Fodfæste 

efter sit Livs Konflikt og gjenvundet det Standpunkt højt over
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Virkelighedens Endelighed, som han siden ikke forlader, og til hvis 

Forsvar og yderligere Belysning alle hans øvrige Værker tjene. 

Med «Frygt og Bæven> er, ikke Geniet, men den religiøse Sub* 

jektivitet sat højere end Virkeligheden; med »Frygt og Bæven* er 

den Kristendom, der vil lade sig forstaa, den Kristendom, der 

blot vil være et højere eller højeste ethisk, sat i Band og den 

uendelig lidenskabelige, absurde, paradoxe sat i Højsædet. Det 

gjælder nu om at drage Konsekvenserne. Først experimenterer 

han lidt med sin egen Konflikt.

I »Gjentagelsen a f  Constandn Constantius* (Okt. 1S43) for

tæller Forfatteren om en ung Digtematur, der bliver forlovet, men 

hurtig opdager, at hans egen »Aandsvirkelighed* er ham langt 

højere end Pigen. Hun var kun hans Muse. A t leve med hende 

i det daglige Livs Evindelighed, føler han, vil være ham umuligt 

uden at gjore hende ulykkelig, og at aabenbare hende Sandheden 

vilde være at krænke hende. I dyb Fortvivlelse flygter han da 

til et fremmed Land og grubler her over Forholdet. Han finder 

ikke noget at angre; thi han vidste ikke, at hun saaledes kun 

var ».Anledningen* til at vække hans Geni, og da han med denne 

sin givne Individualitet ikke magtede Hverdagslivets »Gjentagelser*, 

var det jo rigtigst mod hende, at han brød af. Saa kommer han 

til at læse Jobs Bog, og det gaar op for ham, at «for Gud have 

vi altid Uret», selv om vi menneskelig talt kunne have Ret. I 

Ydmyghed indøver han sig nu i at forsage og vende tilbage. Da 

erfarer han, at Pigen er ble ven gift og han dermed virkelig fri. 

Ligesom Job har han altsaa ved at ydmyge sig for Gud faaet alt 

igjen. «Gjentagelsen* er indtraadt, i det (som det forklarende 

hedder) visse »Undtagelser* ere saa vigtige for det almene, at de 

derved blive berettigede.

«Gjentagelsen» er et a f K .’s mindst betydelige Arbejder; men 

det har sin Interesse at se, hvor nær han her kommer den sæd

vanlige romantiske Undtagelseslære. I den næste Bog: »Filosofiske 

Smuler a f Johannes Climacus* (Juni 1844), søger han end yderligere 

at præcisere sin Kristendomsopfattelse ved en Sammenstilling af 
Sokrates og Christus, i det han paa ny fremhæver, hvorledes 'l'anken 

over for den i Tiden fremtraadte Gud enten maa forarges eller 

gaa til Grunde i Troens Lidenskab. Tillige betoner han, hvor

ledes den samtidige og den senere Tilhænger ere ganske ens stil

lede; thi kun Troens Øjne saa i Samtiden mere end et —  endog 

ganske ringe —  Menneske; selv Miraklerne bleve jo  ligesom
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i'askenspillerkunster aldrig gjorte om; og lige saa svigefuld cr 

'Irøstcn ved cUdfaldet* og «de 1800 Aar». Kun den, der opgiver 

sin Forstand og faar Betingelserne a f  Guden, bliver en troende.

I «Hegrebet Angest a f Vigilius Hafniensis», der udkom sam

tidig, faa vi hans Opfattelse a f  Bestemmelserne Syndefald, Ar\'c- 

synd og Synd. Da Mennesket er cn «fritvirkende Aarsag», bliver 

hver enkelt Synd et «Spring» og ikke en nødvendig Proces; et 

saadant Spring kan den kun Nødvendigheden magtende Tænkning 

naturligvis ikke forklare. Men den kan paavise, hvorledes en Tib 

stand a f Angest bestandig gaar forud og Ugesom lammer Individet 

eller gjør det svimmelt. Med stor Genialitet, men ganske vist ud 

fra højst vilkaarlige psykologiske Forudsætninger gjennemføres nu 

dette i det enkelte.

I de 2 sidste Bøger var det nærmest Filosofen K., der havde 

Ordet. Digteren K. tager derfor Oprejsning ved kort efter at ud

sende en overgiven lille Bog: «Forord a f  Nicolaus Notabene*, en 

Samling lystige Smaahip a f en lykkelig nygift, der har maattet 

love sin Kone kun at skrive Forord. Med korte Mellemrum har 

K. end videre lige fra Aaret 1S43 under sit eget Navn udsendt 

»Opbyggelige Taler*, alle helligede hans Faders Minde og henvendte 

til «den enkelte*. Ligesom den lange Række efterfølgende, mere 

særlig kristelige udmærke de sig alle ved en Skjønhed, Dybde og 

Inderlighed, der stille dem paa Højde med de psevdonyme Frem

bringelser.

Den paafølgende Bog: «Stadier paa Livets Vej a f Hilarius

Bogbinder* (April 1845), er en Slags Berigtigelse a f «Enten— eller*, 

i det det ethiske og det religiøse Stadium her søges holdte skar

pere ud fra hinanden end tidligere. Det æsthetiske Standpunkt 

føres flygtig forbi I r e r e n s  Øjne som en Erindring (»Symposiet*: 

«ln vino veritas*). »Assessoren* lovpriser atter Ægteskabet, uden 

at han dog kommer ud over den i det hele for K. ejendommelige 

æsthetisk-romantiske Opfattelse a f  Kvinden, ved hvilken ogsaa »For

ordets* Forfatter var standset. Kun gjør han nu udtrykkeUg Plads 

for det »højere* Trin, »Undtagelsen*, og dette 'Lrin fremstilles 

saa i Bogens Hovedparti: »Lidelseshistorien* »Skyldig? —  Ikke 

skyldig?* a f  »Frater Tacitumus*, en Række Dagbogsoptegnelser, 

i hvilke K . med næsten gammeltestamentelig Pathos paa ny gjen- 

kalder sig sin Livsbegivenhed, i det det nu er Tungsindet og den 

religiøse Uensartethed, der fremtvinge Bruddet og føre Bogens 

ulykkelige Helt til Troens Dørtærskel.

Dansk btogr. Lex. IX . Marts 1895. II
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O g endelig tydeliggjør K. end yderligere sine Anskuelser i 

«Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift til de filosofiske Smuler 

a f Johannes Climacus» (Febr. 1846). A t bevise eller retfærdig* 

gjøre Kristendommen historisk eller filosofisk —  hedder det her 

—  er umuligt; men Opgaven er da ogsaa den stik modsatte: at 

retfærdiggjøre sig selv for Kristendommen, o: at blive en Kristen, 

at fastholde det objektivt uvisse i subjektiv Inderlighed. Allerede 

ethisk set er Subjektiviteten, Inderligheden, Sandheden; at be

kymre sig om det ydre, Følgerne, «det verdenshistoriske®, skal 

man overlade til Gud. Ja, er der blot Inderlighed i Lidenskab, 

da er Individet i Sandheden, selv om det forholdt sig til det 

usande. Men en saadan Inderlighed, der kræver Afdoen a f det 

umiddelbare Menneske, naas heller ikke hverken ved en Daabs* 

attest eller ved, at man i videnskabelig Distraktion rent glemmer 

sin egen Existeren. Allerede det at existere religiøst, o; over for 

Gud, er en Kunst, der kræver et helt Livs Øvelse. 'I'hi det 

gjælder da om at gaa absolut op i dette absolute Forhold, sam

tidig med at man gaar relativt op i de relative. Gudsforholdet er 

nemlig ikke et Forhold ved Siden a f de mange andre, ej heller 

Summen a f alle disse; men det er den religiøse et «et og alt», 

over for hvilket Endeligheden kun er en Spøg. O g gaa vi fra 

Religion i Almindelighed over til Kristendommen, bliver Vanske

ligheden endnu langt større, da her Syndsbevidstheden danner 

Udgangspunktet og Troen paa Paradoxet Centrum. Lidelsen, der 

er væsentlig for al Religiøsitet, bliver dermed potenseret, og det 

er kun Misforstaaclse at mene, at lidt efter lidt bliver alt trygt og 

herligt; thi den troende faar ikke en ny Forstand, der fatter Para

doxet; snarere har den, der er glad i sin Tro, endnu slet intet 

Gudsforhold.

I Dec. 1845 havde K. bragt dette sidste Skrift til Trykkeriet. 

Han havde foreløbig faaet talt ud, havde endog faaet Tid til «En 

litterær Anmeldelse* (af Hverdagshistorien «To Tidsaldre*, 1846) 

og tænkte nu paa at søge et afsides Præstekald. Da indtraadte 

hans Livs anden Hovedbegivenhed og forandrede alt. Det be- 

kjendte Vittighedsblad «Korsaren», der jo næsten var en Svøbe 
for Datiden, havde hidtil udelukkende rost de Kierkegaardske 

Psevdonymer. En Tilfældighed bringer imidlertid K. i Harnisk, 

saa at han forlanger heller at blive udskjældt a f  Bladet, og dette 

tager ham strax paa Ordet. Sikkert havde han troet sig usaarlig 

i sin Højde og ikke i Øjeblikket tænkt paa, at netop det ual-
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mindelige allememmest gjøres latterligt i Folks Ø jne; mulig havde 

han heller ikke tænkt paa sin ydre Person eller paa, at Bladet 

vilde trække den med ind i Kampen. Og endelig havde han 

sikkert ventet, at hans Daad skulde give Signalet til en almindelig 

Rejsning mod Tyrannen, maaske under hans f r e l s e .  Men ingen 

a f disse Forventninger gik i Opfyldelse. Den store Mængde lo 

kun alt for villig; det jævne Gjennemsnit hk Øjet skarpere rettet 

mod de mange Kunstlerier og Særheder i hans Individualitet og 

Forfatterskab, og «de fremtrædende», som han jo  i Grunden be

standig i sine Skrifter havde behandlet med udsøgt Ironi, .saa ham 

nu med største Sindsro indhentet a f  Nemesis. Men dette over

raskende, at den Slægt, for hvis Opdragelse han havde kæmpet 

og lidt, og hvis Øjne han sikkert troede dog i det mindste halv

vejs at have aabnet, at den nu foretrak at følge «Korsaren> frem

for at gaa med ham: det brændte ham i Sjælen. Saa havde han 

altsaa atter taget fejl; Verden var ikke, som han havde troet, blot 

ussel; nej, den var ond, ganske som Kristendommen kunde have 

sagt ham det. O g ikke i enkelte Øjeblikke, men vedholdende, 

gjennem Maanedcr og Aar bore disse oprivende Tanker sig dybere 

og dybere ind i hans ensomme, tungsindige Sjæl og berøve ham 

det ringe Fond a f L,ivsmod og Ligevægt, der overhovedet var ham 

givet. Sin l'røst søger han nu foreløbig alene paa den direkte 

religiøse Produktions Omraade («Opbyggelige Taler», ^Kjærlig- 

hedens Gjerninger», «Kristelige Taler», «Liljen paa Marken og 

Fuglen under Himlens, ^Ypperstepræsten, Tolderen, Synderinden*, 

«En opbyggelig Tale*, «To Taler ved Altergangen om Fredagen*) 

og frembringer her, medens Kvalerne fortære hans Indre, det mest 

ophøjede, han nogen Sinde naaedc. F'or hvert Fremskridt, Men

neskeslægten skal gjore, maa et Individ ofres, havde han udtalt i 

sin Disputats, og han gaar nu omkring med den tungsindig-glade 
Tanke, at han er det a f Gud udsete Offer. Han undersøger (i 

<To ethisk-religiøse Smaaafbandlinger a f H. H.», 1849), om et Men

neske har Lov til at lade sig ihjelslaa for Sandheden, men kom

mer til det lidet trøstende Resultat, at der er Forskjel paa en 

Apostel og et Digtergeni; det sidste er uden Myndighed og har 

ikke I^ v til at lægge en Ugjerning paa Verdens Skuldre. Til 

Tider kunde han næsten tro, at han dog var en saadan beskikket 

Apostel, et Sandhedsvidne, og han tænkte da paa at træde frem 

og dømmende foreholde Samtiden dens uhyre Afstand fra Idealet; 

thi selv Mynster var nu i hans Øjne kun den forsigtige, verdens-

I i'
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kloge Mand^ der befandt sig saa fortræffelige saa hædret midt i al 

Verdsligheden. Men Stemningen slog om, og han erkjendte ned- 

trykt, at han dog ikke var Sandhedsvidnet; han udtalte dette i 

flere a f de sidste Skrifter, og da han endelig efter nogen Tøven 

udsendte de to betydningsfulde Arbejder: «Sygdommen til Døden* 

(1849) og »Indøvelse i Kristendom* (1850), hvori Dommen virkelig 

var fældet, sætter han ikke sit eget Navn, men cAnticlimacus* paa 

'l'itelbladet og søger paa flere Maader at dække over Modsætningen. 

Helst vilde han have haft Mynster til selv at indrømme den; der

næst vilde han om muligt bevare Fred, saa længe Mynster endnu 

levede; og endelig standsedes han a f  vemodig S)rmpathi ved Tan

ken om al den Nød og Elendighed, han vilde vække i Hjærterne 

ved en uforbeholden Optræden. I «Om min Forfattervirksomhed* 

og »'l’il Selvprøvelse* (1851), begge under hans eget Navn, staar 

han umiddelbart ved Grænsen.

Da indtraf den tredje Begivenhed i hans Liv. Mynster dør i 

Jan. 1854 uden et eneste indrømmende Ord, og Martensen kalder 

ham i sin Mindeprædikcn et Sandhedsvidne, et af de rette Sand

hedsvidner. Dette var tusendfold, hvad K. behøvede. Den ulykke

lige følte sig, som var han ramt i Hjærtet og Vaabenet vredet rundt 

i Saaret. Thi heller ikke den nye Repræsentant for det bestaaende 

havde altsaa nogen Indrømmelse. Tvært imod, han forherliger det 

bestaaende ved at forherlige Biskop Mynster. O g han bruger netop 

dette Ord: Sandhedsvidne, som K . Gang efter Gang havde fundet 

alt for ophøjet til Anvendelse i den slappe Nutid. Det Ord, som 

han, der i Lidelse og Forsagelse »gjenoem hele sit Liv kun havde 

villet ét», gyste tilbage for at anvende paa sig selv, dette Ord 

brugtes nu, ofhcielt, til at betegne den, som hele sit la v  havde 

staaet »nydende, hædret og æret, i klog Overensstemmelse med 

Sansebedraget«. Over hele hans Livsgjerning er der da altsaa siaaet 

en Streg. Den regnes for intet, eller endnu tydeligere: den regnes 

for en uvæsentlig, en ligegyldig Taabelighed. Som hin bedrøvelige 

Ridder har han kun kæmpet med Vejrmøller, og den bestaaende 

Kristenhed er saa uberørt a f  Kampen, som om denne var foregaaet 

paa cn anden Klode. Som K . en Gang havde lamslaaet sine sam

tidige med »Enten— eller*, saaledes har Samtiden nu efterhaanden 

lamslaaet ham. Alle disse herlige Værker, betalte med hans Livs

lykke, alle disse indtrængende Taler, skrevne med hans Hjærte- 

blod, vare altsaa gaaede sporløst hen over Slægten. Var der da 

»sat Vanvid* mellem ham og de andre^ Var det da Kølleslag og
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Øxehug, der skulde til for at vække denne «Mængde i Usandhed« 

og «disse Førere, der levede a f at vedligeholde Bedraget* ? K. tror 

det og begynder dermed del tredje Afsnit a f sin Livsgjeniing, det 

Skridt for Skridt bestandig voldsommere og vildere Angreb paa 

den officielle Kristendom (først gjennem Bladartikler i »Fædrelandet* 

og siden gjennem Flyveblade og hans eget Tidsskrift: «Øjeblikket»), 

som i Løbet a f et Aar fortærede hans sidste Rest af Livskraft og 

som, hvor faa eller hvor mange Sandhedsblink der end maatte 

findes deri, allerede paa Grund af den lidenskabelige Voldsomhed, 

hvormed det endte, nødvendigvis maatte forblive foreløbig virknings

lost. Saa ufarligt regnede man det, at den angrebne Part end næppe 

fandt det fornødent at svare eller paa anden Maade standse An

griberen. Men dette var skjult for K. Da han i i .  Nov. 1855 

udaandede, var det i fast Forvisning om, at hans Død var det 

eneste, hans Sag endnu behøvede for at sejre. —

En uendelig tragisk Livsførelse var afsluttet. En rigt udstyret 

Menneskesjæl var sprængt, fortæret af den indre Modsigelse, der 

havde ligget skjult i den fra første Begyndelse. Hvad K. allerede 

som 25aarig Yngling i mørke Anelser havde udtalt: «at Familiens ud

mærkede Aandsevner kun vare til for gjensidig at oprive hinanden*, 

var indtruffet. Kjækt beg>iidte han som den ægte Romantiker med 

i en Haandevending at «døbe Lidenskaberne* og sætte Fornuften, 

Tanken, udenfor som Hedning, han, der selv var saa rigt ud

styret med Tanke, at Forsøget nødvendigvis maatte blive farligt. 

I lyrisk Lidenskabelighed vil han ikke undersøge, om Kristendom

men er Sandheden, ikke nærmere undersøge, hvad Kristendommen 

lærer, men utaalmodig blot lære Menneskene at blive Kristne. Og 

se! trods al Anstrængelse bliver hans hele Produktion dog væsentlig 

cn Fremstilling af, hvad Kristendommen lærer, og han ender med 

at se sig stillet lige over for en Kristenhed, der lærer noget himmel

vidt forskjelligt, en Kristenhed med «statslønnede, dekorerede Sand

hedsvidner* i Spidsen, der hævde, at Kristendommen ingenlunde 

er uforenelig med denne Verdens Goder, og ikke paa nogen Maade 

ville give ham Ret i, at Statsreligionen kun er en Parodi paa 

Kristendommen. Hans lyriske Utaalmodighed har hævnet sig. At 

man ved Hjælp a f en Snes Skriftsteder kan trække mere end én 

Livsanskuelse ud a f  det nye Testamente, at Subjektiviteten, at det, 

der opbygger, er Sandheden, at Iroen s Ridder ganske kan ligne 

cn Rodemester, at det er let nok at sætte Forstanden til Dørs for 

den, som ikke har meget a f den, —  alle disse Udtalelser træde nu
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op imod ham og hindre ham i med rette at holde Dom over Sam

tidens Kristenhed. Og havde han end nok saa skarpt og over

bevisende begrundet sin Opfattelse a f Kristendommens Lære og 

Fordring, vilde der dog endnu være noget i Vejen. Thi ogsaa 

det ethisk nødvendige Spørgsmaal om Kristendommens Sandhed er 

han lyrisk ilet forbi. Han, der selv udtalte, at det: at revidere de 

fundamentale Spørgsmaal, var i dybeste Forstand Redelighed, me

dens det: at tage alt som given Skik og Brug, altsaa at unddrage 

sig Ansvaret, var Uredelighed, han, der kæmpede saa energisk for 

Personlighedens ideelle Uddybelse og aandelige Selvstændighed, han 

har i Utaalmodighed end ikke set, hvilket afgjørende ethisk Spørgs

maal han kastede ind i Samtiden ved Udviklingerne i «Frygt og 

Bævens; han, der lader Assessoren udtale, at det ethiske er saa 

ubestikkeligt, at det endog over for Guddommen hævder sig, han 

har end ikke haft Tid til at tænke paa, at i Variationerne over 

Abraham mangler der endnu den: at Abraham —  ligesom hin 

Præst om Mandagen —  i ethisk Harme rejser sig mod Befalingen 

og siger: Kun den Sandhed, der opbygger, er Sandhed for mig! 

Dog, det var visselig ikke Uredelighed, der bragte K. til at over

springe dette Grundspørgsmaal. Men som det ethiske stedse var 

Romantikernes svageste Side, var det ogsaa hans, og dette gav sig 

bl. a. Udslag i den lyriske Sky, han nærede for a f al Evne at 

prøve den Livsanskuelse, han —  for at bruge et a f  hans egne 

sidste Udtryk —  &geogra(isk» havde modtaget a f  Faderen. Var 

han i Virkeligheden selv bleven «den enkelte» og ikke blot sin 

Faders pietetsftilde Søn, var hans Bane sikkert bleven en anden, 

saa at han ved sit U vs Aften ikke tungsindig havde spurgt: Mon 

«Kristendommen» nogen Sinde er kommen ind i Verden^ og ikke 

i skærende Fortvivlelse havde raabt, at til Oprør mod c Kristen- 

dommens^ Gud var han med. Dog —  denne Fantasi er ørkesløs. 

Thi just denne lyriske Trofasthed og den varme, redelige Sandheds

søgen vare lige oprindelige Magter i hans Sjæl, netop den Mod

sigelse, der sprængte ham.

Efter hans Død udkom hans «Bladartikler», udgivne a f  R. 

Nielsen (1S57), «Synspunktet for min Forfattervirksomhed* og cDøm- 
mer selv*, udgivne a f  Broderen, Biskop K . {1859 og 1876), og Ud

tog a f  hans «£fterladte Papirer*, udgivne a f  H. P. Barfod og en 

tysk 'I'heolog, H. Gottsched (8 Bd. 1869— 81).
Erslew, Forf. Lex. A . Barthold, S, K ., eiae Verfasser-Existens eigener Art 

(1S73). Samme, Aus u. Ilber $. K . (1874). Samme, Noten zn S. K .s Lebens- 
geschichte (1876). Samme, Die Bedeutung d. asthet. Schriften S. K.s (1879).
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Samm«, Zur theolc^. Bedeutung $. K .s (1880). Det 19. Aarhundrede f. Marts 

1877. G. Brandes, S. K . {1877). F. Petersen, S. K.s Kristendomsforkyndelse 

(Chra, 1S77). W . Rudin, S. K.s person och fi5rfattarskap (Sthm. 1880). H. 

HafTding, S. K . som Filosof (1892). X . Kronuxn.

K ild al, Sim on, 1761— 1822, Præst, fødtes 25. Jan. 1761 paa 

'Fbrondenæs, hvor Faderen a f  samme Navn døde som Sognepræst

25. Jan. 1761. Moderen, Mette Marie f. Lassen ( f  1771), var dennes

3. Hustru. Han kom ved Moderens Død til sin Svoger Sognepræst 

Peder Leth i Kvædfjord og fik privat Undervisning, til han 1774 

kom i Throndhjems Skole, hvorfi-a han 1778 blev dimitteret. Han 

drog derpaa hjem som Huslærer hos Broderen Provst Michael K. 

i Ibbestad og var siden for Livet knyttet til de nordlige Egne a f 

Norge. Han tog Attestats 1784, og s. A. blev han kaldet til Mis

sionær i Varanger, hvor han arbejdede utrættelig blandt Søfinner 

om Sommeren og blandt Fjældfinner om Vinteren, til han 1788 blev 

udnævnt til Sognepræst paa den ublide Maasø. Han talte Finnernes 

Sprog med Lethed, men vandt alt andet end Sjonpathi hos Biskop 

Schønbeyder, da han ved dennes Visitats 1790 holdt finsk Prædiken. 

Efter sit haarde Ungdomsarbejde blev han 1791 forflyttet til Stegen, 

hvor han satte Skolevæsenet paa en meget god Fod. 1809 fik han 

sin Faders Kald Throndenæs, blev 1817 Provst i Senjen og døde 

paa Embedsrejse 19. Juli 1822. Han var en udmærket dygtig Mand 

og blev derfor ogsaa 1813 Ridder a f  Danebrog. Han synes at have 

været paavirket a f Filanthropeme og havde et godt Greb paa at 

lede Børnene til Guds Ords Kundskab gjennom Naturbetragtning. 

Baade aandelige og verdslige Sange skrev han i Mængde —  over

alt med Folkets Oplysning for Øje. Hans Iver for at faa indført 

den evangelisk-kristelige Salmebog maa ses i Forbindelse med denne 

Stræben og kan ikke opfattes som Vidnesbyrd om rationalistisk 

Standpunkt. 1 sit sidste Leveaar lagde han paa Foranledning Plan 

til en Oversættelse a f Bibelen paa det finske Sprog og skulde gjøre 

et Forsøg med Marcus-Evangeliet, da Døden overraskede ham. —  

Gift 25. Okt. 1791 med Maren Testmann Kaurin (f. 24. Marts 1773 

t  14. Maj 1829), Datter a f  Sognepræst Eiler Hagerup K . (f. 1745 

t  1812) og Maren Marie f. Holst (f. 1752 f  1781).
Erland$en, Tromsø Stifts CeistUghed S. 165. Thaarup, Fædrenelandsk 

N ekrol^  1821— 26 S. 134. Halvorsen, Norsk Forf. L<x. J), Tkrap.

K in a st, Joh an n es, 1705— 73, Præst, blev født i Ribe 13. Sept. 

1705; Faderen hed Garlef K. Han blev Student fra Ribe 1726 og
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snart efter Hører sammesteds under Chr. Falsters Rektorat. 1731 

tog han Attestats, og efter at have prædiket 1736 for Christian VI 

paa Frederiksberg og a f  Kongen faaet det Vidnesbyrd, at han 

syntes at være «et Fredens og Kjærlighedens Barn», blev han 

umiddelbart efter kaldet som første Præst ved den nys opførte Frede

riksberg Kirke, hvortil i 1747 blev føjet Hvidovre som Annex. Dette 

Embede beklædte han til sin Død, i .  Fcbr. 1773. K . var Pietist 

og a f  en fredelskende, ædel Karakter. Digteren Johs. Ewald har 

skrevet et skjønt Mindedigt over ham. Han var 2 Gange gift: 

I .  med Margrethe de Hemmer f. Seenip, yngste Datter a f  Stifts

provst S. i Ribe; 2. med Christine f. Smith ( f  i$o8).
C. Bruun, Falsteriana S. 14. J. Møller, Muemosyne IV, 387. 391 ff. Johs. 

Ewalds Samti. Skr., Samf.s Edg., II, 171 f. A . Jantzen.

K in ch , J ak o b  F red erik , 1817— 88, Historiker og Skolemand, 

er født 23. Maj 1817 i Vordingborg, hvor hans Fader, Otto Peter 

K . ( f  1852), da var Byfoged; hans Moder var Catharine Christiane 

Frederikke f. Brøgger ( f  1861). Han blev Student fra Frederiks

borg Skole 1835 O g tog 1844 filologisk Embedsexamen, var derpaa 

en kort Tid konstitueret som Lærer ved Vordingborg Latinskole 

og blev 1847 Adjunkt ved Ribe Kathedralskole. 1858 udnævntes 

han til Overlærer. K. var en meget samvittighedsfuld Lærer, der 

havde Kjærlighed til sine Disciple og gjærne vilde fremme deres 

videnskabelige Sans, men hans Nærsynethed og noget forlegne 

Væsen hindrede ham i at vedligeholde Myndigheden. Hans Stu

dier, der først gik i filologisk Retning, paavirkedes snart a f Om

givelserne i det gamle Ribe, til hvis Historie der paa Stedet var 

rige Kilder, som han granskede tidlig og silde, samtidig med at 

han med stor Grundighed studerede Kilderne til Fædrelandets Hi

storie. Resultatet a f  en Menneskealders Arbejde blev hans Hoved

værk: »Ribe Bys Historie og Beskrivelse* I— II (1869— 84). i. Del 

blev trykt i Ribe, og da Bogtrykkeren gik fallit, kjøbte K . Trykke

riet, hvorved han tillige maatte blive Redaktør a f «Grænsebladet*, 

der dog snart gik ind, ligesom han ogsaa opgav Trykkeriet, inden 

hele Bindet var trykt. Dette Skrift, som han des værre ikke 

naaede at føre frem til Nutiden, er en Pryd for den historisk

topografiske Litteratur. Det indeholder Skildringer a f  Personer og 

Kulturforhold a f sjælden Grundighed og yder en Fylde a f  Oplys

ninger, der gjør det til et uundværligt Kildeskrift. En Mængde 

specielle Afhandlinger ikke alene om Forhold fra Ribe, men ogsaa
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fra andre Dele af Stiftet findes i Samlinger, udgivne af det jyske 

historisk-topografiske Selskab, a f hvis Bestyrelse han var Medlem fra 

dets Stiftelse i 1866 ti! sin Død. A f K .s andre Afhandlinger maa 

fremhæves hans «Bidrag til en Textkritik a f de sidste 7 Bøger a f 

Saxos Danmarkshistories og «Om den danske Adels Udspring fra 

Tinglid* («Aarb. f. nord. Oldkynd.s 1S74 og 1875). K. var ikke blot 

stuelærd; han havde megen Interesse for det praktiske Liv. 1858-^1 

var han Medlem a f Rigsdagens Folketing, sad i Ribe Byraad 1861 

—73 ^8 *^79— vi rksomt  Medlem a f Byens Skole
kommission i at gjennemføre Borgerskolens Reform. Som Medlem 

af Byraadet blev han 1864 af Preusserne ført til Rensborg, men 

slap fri Dagen efter. Han havde en elskværdig Karakter, han var 

beskeden, hjælpsom og trofast. 1859 blev han Medlem a f det 

kongl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog. Han 

døde 16. Sept. 1888. 1850 blev han gift med Bertine Nikoline

Krøyer, Datter af Pastor C. F. K. i FOl. Efter hendes Død, 18. Jan. 

1863, giftede han sig 1864 med Kirstine Nielsine Andersen, Datter 

a f Stiftsskriver A. N. A. i Ribe. Hun døde 7. Okt. 1885. 1 disse

Ægteskaber havde han 15 Børn.
Erslew, Forf. Lex. Saml. l. Jydsk Hist. og Topogr. 2. R. I l ,  I f.

O. Nielsen.

K in ch , K a rl F red erik , f. 1853, Filolog og Arkæolog. K ., 

Søn af ovennævnte Overlærer J. F. K ., født 15. Marts 1853 i Ribe, 

blev Student 1870 og filologisk Kandidat 1878. 1 Huslærerstillinger, 

bl. a. i Paris, og Privatlærer i Kjøbenhavn. Ved et textkritisk A r

bejde om den latinske Forfatter Curtius erhvervede han den filo

sofiske Doktorgrad i 1883 og rejste derefter udenlands. Paa gjen- 

tagne Rejser i Grækenland og Tyrkiet henvendte han særlig sin 

Opmærksomhed paa det gamle Macedonien og samlede Stof til et 

Arbejde om dette Lands Topografi i Oldtiden og dets antikvariske 

Mindesmærker, a f hvilket Værk et Afrnit: om Galerius Maximianus' 

Triumfbue i Saloniki, er udkommet paa Fransk i 1890 («L’Arc de 

triomphe de Salonique*).
Universitetspr^. til Reformationsfesten 1883. Jørgensen.

K in ch , P e te r  C h ristia n , 1787— 1859, Departementsdirektør, 

var Son a f  Kancelliraad, Overretsassessor Frederik Suhm K . ( f  7. Maj 

1813) og Johanne Marie f. Hendriksen ( f  i. Nov. 1819). K . er født 

24. Marts 1787, blev Officer i Marinen 1804 og steg til Kapitajn (1825). 

1829 overgik han i Administrationen og blev 2. Deputeret i Admi-
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ralite(s* og KommissariatskoUegiet; $. A . Generalkrigskommissær og 

(efter Groves Død) i. Deputeret. Som Officer var han 1809 og 10 

ansat ved Kanonbaadsforsvaret i Nyborg og ved Randers Fjord, 

iS ii  tjenstgjoreude paa den franske Scheldefiaade, 1813 Lærer i 

Mathematik paa Søkadetakademiet, 1815 udkommanderet med Kadet- 

skibet, 1819 i England paa en Studierejse, 1822 Chef for en Brig i 

Vestindien, 1825— 27 og 29 Chef for Kadetskibet. 1824 blev han 

Medlem a f Konstniktionskomroissionen, 1831 Medlem a f Sundheds

kommissionen. Ved Kollegiernes Ophævelse 1848 overgik han i 

Marlneminlsteriet som Departementsdirektor for 4. Afdeling og blev 

samtidig Generaldecisor. 1847 fik han Kommandørkorset. Han 

døde 23. Juni 1859. K . blev iS ii  gift med Christine Marie Stad* 

feldt, Datter a f Justitsraad S. i Randers. C. Wtth.

K in g h o m  (Kynghom), A lex a n d er, — o. 1529, Læge, en Skotte 

a f Fødsel (formodentlig fra Kinghorn i Fifeshire i Sydskotland), blev 

1513, da han var Dr. med., den første medicinske Profe.ssor ved 

Kjøbenhavns Universitet og Christian II’s Livlæge, 1517 Universi

tetets Rektor, 1522 Degn i det roskildske Domkapltcl. Som I^ g e  

roses han i flere samtidige Skrifter, men han brugtes for øvrigt mest 

til diplomatiske Sendelser, saaledes 1519 til Skotland for at skaffe 

Christian II Hjælpetropper; i Jan. 1523 sendtes han til England og 

Skotland for at anraabe om Hjælp for Kongen, i de følgende 

Aar opholdt han sig i Regelen i Leith ved Edinburgh som Kongens 

Udsending. Paa Grund af sine Forbindelser med indflydelsesrige 

Personer i Skotland —  han var saaledes beslægtet med Ærkebiskop 

Jacob a f St. Andrews, der spillede en vigtig Rolle i Skotland paa 

denne Tid —  var han velskikket til dette Hverv og ydede ved 

mange Lejligheder den landflygtige Konge og hans Mænd store 

Tjenester. Hans Brewexling med Kongen ophorer med Aaret 1529, 

og han er da utvivlsomt død.
Allen, De rebus Chr. II exulis S. 86 ff. Werlauff, Kbhvns Universitet til 

Reform. S. 65. A , Helse.

K in go , T h o m a s H ansen, 1634— 1703, Biskop og Digter, fød

tes i Slangerup 15. Dec. 1634. Faderen, Væver Hans Thomsen K. 

( t  1671), var a f en indvandret skotsk Æ t, Moderens Navn var 

Karen Sørensdatter. Forældrene levede i tarvelige Kaar, men satte 

dog Sønnen til Studeringer, først i den lille Kjøbstads egen Skole, 

hvor han under sin Opvæxt vistnok er paavirket a f Sognepræsten,
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den ivrig danske Sprogmand og Metriker Søren Judichær (Gullænder) 

(VIII, 556). Der fra gik K . til den større Skole i Frederiksborg, 

hvor han havde Litterærhistorikeren Albert Bartholin til Rektor, og 

blev Student 1654. Skjønt hans theologiske Studium blev afbrudt 

baade ved Pest og ved Svenskernes Indfald, hk han dog Examen 

1658 og blev nu Huslærer, først hos Slotsforvalteren paa Frederiks- 

borg, derpaa 1659 hos Fru Lene Rud paa Vedbygaard. 1 de 

smukke Egne ved Tissøen forte K . nu i nogle A ar et fomojeligt 

og selskabeligt Ungdomsliv, skjønt Svenskerne i Begyndelsen hu

serede og hærgede der paa en Maade, som endog bragte ham selv 

i Fare. Herfra skrive sig hans tidligste Digte, der kn>tte sig til 

personlige Smaaoplevelser og Venskabsforbindelscr og derfor have 

et velgjørende Præg a f Humor, Liv og Virkelighed, som oftest 

savnes i Tidens øvrige Digtning, ogsaa i K.s egne verdslige Poe

sier. Det kun delvis trykte «Nævetud og Knud herud > (Knud 

Hertugs Dag, 7. Jan., som «bærer Julen ud», og da man puster i 

Næverne af Kulde) giver en realistisk-idyllisk Skildring af en Vinter

dag paa Landet med hele dens hyggelige huslige Stel, som i sin 

troskyldige Snaksomhed stedvis minder om Voss’ berømte «Sieb- 

zigster Geburtstag*. Ikke mindre aaben Sans for Naturens og 

HN'erdagslivets Poesi røber «Sæbygaards Koklage» over den døde 

Tyr, skjønt i^^mnet er lovlig tyndt i Forhold til den langtrukne 

Behandling, og skjønt den allegoriske Anvendelse paa Menneske

livet falder ubehændig ud, —  og især «Carsten Atkes Afsked fra 

Love Herred*, der bevarer Minderne om gemytligt Samliv med en 

a f  Digterens nærmeste Orogangsfæller, Godsinspektør Carsten Atke 

paa Nørager, for hvis Bom han ogsaa havde været Lærer.

Imidlertid var K . 1661 bleven ordineret til Kapellan hos Præ

sten Peder Worm i Kirke-Helsioge, nær ved Vedbygaard, hvor han 

tilbragte 7 Aar, skjønt han allerede 1665 havde faaet Ventebrev 
paa Kaldet i sin Fødeby eher Søren Judichær. Ved dennes Død 

166S blev K . Præst i Slangerup og tog Aaret eher Magistergraden, 

omtrent samtidig med at han ægtede sin fordums Madmoder, P. VVonns 

unge Enke, Siile Balkenborg, en norsk Præstedatter, der bragte ham 

3 Stifdøtre a f sit forrige Ægteskab og for Resten allerede døde 

1670. Som Bevis paa den Begjærlighed efter denne Verdens Gods, 

for hvilken vor store Salmist ingenlunde var fri, har man anført, 

at han før sit Ægteskab paa Enkens Vegne traf en Overenskomst 

med Eftermanden i Helsinge, hvonæd denne udbetalte en Sum 

Penge i Steden for at forsørge hende paa Kaldet. Det er dog
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tvivlsomt, om her har ligget nogen Beregning bag ved; K. synes 

at have ægtet Sille Balkenborg a f Tilbøjelighed, og det er maaske 

endog til hende, han har skrevet den i de Dage meget populære 

Elskovsvise «Chrysillis, du min Verdens GuldU i den 2. schlesiske 

Skoles noget kunstlede Hyrdestil. 3— 4 Aar efter hendes Død gif

tede K. sig imidlertid igjen, denne Gang med Enken efter en For

valter Pedersen, Johanne T,auridsdatter Lund, som var 13 Aar ældre 

end han og en god Husmoder, over for hvem der dog næppe kan 

have været 'i'ale om noget egentligt Kjærlighedsforhold, hvilket den 

Gang ogsaa spillede en mindre Rolle i Ægteskabet end i vore 

Dage.

Hvad der niaa have forbitret K. Livet i Slangerup, er Forholdet 

til den bekjendte Satiriker og Pamfletist Jacob Worm, en Søn af 

Peder W. i Helsinge i et tidligere Ægteskab, altsaa paa en Maade 

K.s Stifsøn. Han blev allerede Student under K .s Ophold hos 

Faderen og var et uroligt Hoved, hvis fejlslagnc Ærgjerrighed 

fyldte ham med Nag mod alt og alle, ikke mindst mod K., til 

hvem han var traadt i en underordnet Stilling som Rektor ved den 

lille Skole i Slangerup fra 1671. Formodentlig har K.s noget myn

dige Væsen saaret ham, og han begyndte snart at hævne sig ved 

anonyme, men meget udbredte Nidvers, a f  hvilke det bekjeodteste, 

om «Kingos Kalot», stikler paa dennes Hovmod og besvaredes af 

K. i en fuldt saa plump Tone. 1677 blev Worm Præst i Viborg, 

hvor hans politiske Sinædedigtning snart bragte ham i Ulykke, og 

K . var da blandt dem, der stræbte at frelse hans Liv ved et Digt 

til Kongen: «Se der, hvor Simei sig om i Støvet vælter#, som 

imidlertid omtalte Worms Fejhed i Ulykken i en saa nedsættende 

Tone, at denne fra sit Fængsel vendte det parodierende mod K . selv.

I Slangerup optraadte K. efterhaanden med en hel Række 

Digte, der grundlagde hans poetiske Ry. Denne Digtning deler 

sig som næsten hele Samtidens i Lejlighedspoesi, patriotisk og 

gudelig Poesi. Som verdslig Digter staar K . i det hele ikke over 

sin Samtid; han levede i Alexandrinernes, Parykstilens og Avtori- 

tetens Periode, og det er den, der præger hans Frembringelser. 
Det er klingende Ord, svulstige Billeder og søgte Vendinger, My- 

thologi og Allegori, uden synderlig ægte Følelse eller Originalitet, 

højtidelig fremtrinende i Alexandrinerens aftnaalte og i Længden 

saa usigelig trættende Paradeskridt. A f og til spredes Taagem e 

ved et Glimt af digterisk Inspiration; endnu hyppigere synker den 

unaturlig opstyltede Pathos ned i det smagløse. Den fædrelandske
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Følelse koncentrerer sig om Kongen, hans Ministre og Generaler 

og faar derved l.ejUghedspoc$ien$ personlige, smigrende, ofte næsten 

krybende Tone, hvorom kun er at sige, at den horte hele Tiden 

til, ikke blot hos os, men ogsaa udenlands, i  en lang Række 

Digte har K. forherliget «Dydemes Monark, Kong Christian V,» i 

Anledning a f kongelige Fødselsdage, Rejser, Fester osv.; deriblandt 

er en dramatiseret Kantate eller Opera-Ballet a f  mythologisk Indhold 

til Kongens Fødselsdag 1683. Andre Vers ere rettede til Griffen- 

feid, «Guds Naades store Mand, den himmelbaame Greve», Niels 

Juel, Kansler Reedtz o. ft. Betydeligere ere de Digtrækker, der 

besynge den skaanske Krig og næsten med Krønnikens Nøjagtighed, 

men i en modernere 'l'one følge «Kong Christian V ’s l-edingstog» 

(1675— 77), Krigen i Meklenborg og Pommern, Gullands Indtagelse, 

i Anledning a f  hvilken K. gjennemgaar hele Øens Historie efter 

Niels Pedersens og Lyskanders berygtede gullandskc Hypothese, 

samt Slaget ved Øland, indledet med en ret smuk Skildring a f  en 

Majnat paa Havet. Hertil slutte sig hans Kronborgs og Samsøs 

Beskrivelser (1672 og 1675), der ogsaa for en stor Del gaa ud paa 

Behageligheder til Kongen og til Griffenfeld som Samsøs Herre. 

Som alle Tidens naturbeskrivende Digte ere ogsaa K.s meget lang

trukne, begynde fra Verdens Skabelse eller Syndfloden og formaa 

kun at skildre Naturen gjennem mekanisk Opregning og Sidestilling 

a f  en Række Enkeltheder, der hverken frembringe noget Billede 

eller nogen Stemning. 1 saa Henseende staa de langt tilbage for 

hans Ungdomspoesier, hvor han bevæger sig friere og friskere i de 

lettere Versemaal. Det bedste ved hele denne Digtning er den 

Kjærlighed til Danmark og alt dansk, som aander igjennem den, 

medens det ikke kan nægtes, at K . i Stilen er stærkt tysk paa

virket, a f  den z. schlcsiske Skoles hule Rhetorik og Misbnig a f  

malende og sanselige Billeder, Sol og Maane, Morgen- og Aften

røde, Guld, Farver og Blomster, medens en ws Jagen efter Ordspil, 

originale og drastiske Udtryk ikke sjælden falder plat ud.

En hel anden Digterpersonlighed træder os i Møde, naar vi 
vende Blikket mod K .s Salmer. Paa dette Omraade var der Trang 

til noget nyt. Reformationstidens frodige og frejdige Tros- og 

Bekjendelsessalme var forstummet; dens naivt ubehjælpsomme og 

uregelmæssige Form tilfredsstillede ikke mere, efter at Renæssancens 

Kunstdigtning var trængt ind med Krav paa større formel Korrekt

hed og Afpudsning. Men ogsaa Aanden var bleven en anden: 

efterhaanden som Reformationens Begejstring sluktes, og den tørre
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Rettroenhed traadte i Forgrunden, arbejdedes der is«r paa at 

fæstne T^rebegrebet gjennem prosaiske Bibel- og Katekismusrim; 

den forknytte Stemning under Trediveaarskrigen og de ulykkelige 

Svenskekrige i Aarhundredets første Halvdel aflbdte klagende Synds- 

og Bodssalmer, samtidig med at den kraftige Menighedsfølelse tabte 

sig, og den gudelige Sang fik et mere subjektiv følsomt Præg i de 

ofte slæbende, langtrukne Hus- og Lejlighedssalmer. Efter Hans 

Christensen Sthens Død i6 io  var der ikke optraadt nogen original 

Salmedigter a f Rang; selv Arrebo og Bording vare nærmest kun 

Oversættere, og først omtrent samtidig med K. løde atter friskere 

Toner med Alsingeren Fr. Brandt og især fra Norge med Peder 

Dass og Dorthe Engelbretsdatter. Da frembrød en ny Morgenrøde 

med K .s «Aandelige Sjungekors i. Part> (1674), en lille Samling 

paa i alt 21 Salmer, nemlig 14 Morgen- og Aftensange og Davids 

7 Bodssalmer. Det er især de første, der røbe en ganske ejen

dommelig Evne til at lade Solopgangens Friskhed og Solnedgan

gens Vemod kaste Skjær og Stemning over Bønnen, der sænker 

sig lige saa dybt i Syndsbevidsthed, som den hæver sig højt i 

Naadeglæde. Her er den stærke Solglans paa sin Plads, som ofte 

forekommer søgt i K .s verdslige Digte, og her er den Naturstem

ning naaet, som hine savne. Sange som:

Rind nu op i Jesu Navn,

du livsalig Morgenrøde I

og:

Nu rinder Solen op 

af Østerlide,

Tiden skrider. Dagen rinder,

Solen daler, Mørket blinder 

Lyset med en Aftensky,

høre til den danske Kirkes umistelige Arvegods ned igjennem alle 
Tider.

Sjungekoret fandt strax en overordentlig Paaskjønnelse og ud

kom endnu i K.s Levetid mindst 6 Gange. Skjont han ogsaa som 

Præst fyldte godt i sin Stilling, var det dog især hans digteriske 

Virksomhed, derunder hans loyale Lejlighedspoesi, der fæstede de 

styrendes Opmærksomhed paa ham, saa at han 1677 blev kaldet til 

Fyns Bispestol, en uformodet Ophøjelse, der synes at have givet 

Anledning til noget Skumleri, som dog snart forstummede, da K. 

viste sig som den rette Mand paa den rette Plads. 2 Aar efter 

blev han adlet, en den Gang ikke usædvanlig Udmærkelse, da
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Christian V  ønskede at svække den gamle danske Adel ved at 

skabe en ny, der var nærmere knyttet til Konge og Hof. Endelig 

udnævntes K. 1682 til Dr. theol. Under alt dette forsømte han 

ikke Poesien, men udgav 1681 Sjungekorets 2. Part, en Snes Bods- 

og Nadversalmer, Bordbønner og Rejsesange med tilhørende kortere 

<Hjærtcsuk», der i poetisk Ynde maaske næppe naa den i. Sam

ling, men i Alvor og Dybde snarere staa over end under den.

Det var saaledes ganske naturligt, at Regeringen tænkte paa 

K. som Manden til at foretage en Revision og Omarbejdelse a f  

Hans Thomesens gamle Salmebog a f  1569, som i over 100 Aar 

havde været brugt ved Gudstjenesten, men efterhaanden fandtes 

forældet og især i Formen ikke længere stemte med den nye Kunst

digtnings poetiske Grundsætninger. Gjennem den verdslige Poesi 

var den nye Smag lidt efter lidt trængt ind i de dannede Klassers 

almindelige Bevidsthed, men i den gudelige Sang banede den sig 

langt senere Vej. Paa Grund a f  Salmens store Rolle i det daglige 

Liv var det den, der bar Poesien ned til Almuen og fulgte denne 

i Kirken og i Hjemmet, fra Vuggen til Graven, og den betragtedes 

derfor mere fra den praktisk opbyggelige end fra den æsthetiske 

Side. Almuen er konservativ, hænger ved det gjennem Brugen 

helligede og fra Fædrene nedarvede og lader sig sent paatvinge 

Reformer i Kraft a f cn Kunstrigtighed, som den intet Øre har for. 

Derfor var en Salmerevision forgjæves forsøgt Aarhundredet igjen- 

nem, baade privat og ved offentlig F’oranstaltning, a f  Arrebo, Peder 

Jensen Roskilde og Soren Gullænder; Tidens Boghandlere speku

lerede idelig i nye og forøgede Oplag a f H. Thomesens Salme

bog, xaandelige Haandbøger» og «fuldkomne Salmebøgers, der 

optoge Salmer i den nye Kunststil i Flæng med de gamle, saa at 

Menigheden sang Hans Thomesens og Hans Sthens Salmer sammen 

med Arrebos og Bordings uden egentlig at blive sig Forskjellen 

bevidst. Disse forskjcllige Udgaver stemte desuden ikke overens 

indbyrdes, saa Forvirringen var stor, og der trængtes haardt til en 

Ordning.

Men et vanskeligt, om end hædrende, Hverv var det, der 

lagdes paa K.s Skuldre, da et kongeligt Brev a f 1683, kort efter 

at han var bleven Medlem a f Kommissionen til Tilvejebringelse af 

et Ritual, ogsaa overdrog ham Udarbejdelsen a f  en ny Salmebog. 

Herved toges dog det udtrykkelige Forbehold, at ved de alminde

lige og kjendte Sondagssalmer, særlig Luthers, maatte intet rette.s, 

«uden hvor det med et Ord her og der endelig kunde gjores for-
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nflden». For sin Ulejlighed skulde K . have 15 Aars Eneret paa 

Udgivelsen, en overordentlig indbringende Forretning, da alle Kir

ker og Skoler i Rigerne vare forpligtede til at anskaffe Bogen. Han 

greb da ogsaa Sagen an i stor Stil og anlagde sit eget Trykkeri i 

Bispegaarden paa en Tid, hvor der i hele Danmark uden for Kjo- 

benhavn kun tryktes paa et Par enkelte Steder. Arbejdet trak dog 

hen i 6 Aar; først 1689 udgav K. Vinterparten a f  «Danmarks og 

Norges Kirkers forordnede Salmebog*, en Samling a f 267 Epistel-, 

Evangelie- og Passionssalmer med Dedikation til Kongen, hvor han 

udtaler sig om de gamle Salmer overensstemmende med Tidens 

Krav: «Men som den poetiske Kunst ej paa de 'rider, udi disse 

og andre Rigers Modersprog, var kommen til den Art og Øvelse 

som nu, lod de gode, salige Mænd deres Kim løbe paa fri Haand, 

mere agtende Slutningen end den visse Maal og jævnløbende Sam

ling udi Verset og Rimslutningen. Det var saa de Dages Manér 

og klingede da meget vel.* Men K. var dog gaaet for vidt i sine 

Rettelser, havde udeladt for mange a f de gamle, kjendte Salmer, 

stillet Omarbejdelser af Søndagssalmeme ved Siden af de uforandrede 

Texter og optaget for mange nye (omtrent Halvdelen), dels sine 

egne, dels sine Venners, Jens Bergendals, Elias Naurs o, a., som 

vare holdte i den højtravende tyske Stil. Vistnok hævder han 

senere, at «den grandUoqventia, som nogle stødte sig paa, . . .  er 

danske og kan ret vel a f  danske Folk forstaas, endog a f  de gemene, 

der tit have mere Fattelse, end somme lærde tage sig i Vare 

for*. Men han havde taget for meget Hensyn til den dannede 

æsthetiske Bevidsthed og for lidt til Almuens Konservatisme og til 

gammel Vane, hvis Magt han dog selv havde følt, da han strax 

efter sin Kaldelse tU Biskop havde villet indføre sit Sjungekor ved 

Morgen- og Aftensang i Kirkerne, men maatte opgive det paa 

Præsternes Forestilling om, at Kirkegængerne vilde udeblive, naar 

de maatte savne de tilvante Salmer. Desuden truede K .s Salmebog 

med at blive a f  et uoverkommeligt Omfang, og han havde forsømt 

at underkaste sig det theologiske Fakultets regelmæssige Censur. 

Hoffolkenes Misundelse gav sig Luft i spydige Bemærkninger til 

Kongen over det K . forundte Privilegium, og da dette blev endelig 
formuleret 1690, synes K.s Ven Oversekretær Luxdorph at have 

faaet indsmuglet endnu større Begunstigelser deri end oprindelig 

paatænkt. £n Maaned efter Udstedelsen blev det tilbagekaldt, 

l^uxdorph blev afskediget, og K.s store Møje og Omkomstninger
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pn3L den saaledes kasserede Salmebog vare spildte. A t dette gik 

den ære- og pengekjære Mand nær, er intet Under:

Oak, hu«iefletlet Bogl Du tør vel Plaster finde

og rene Sjæle, som vil dine Saar forbinde,

skrev han i nogle bortskjænkede Exemplarer. Som Plaster paa 

sine egne Saar og Bevis paa, at han ikke var i Unaade, fik han 

strax efter Udnævnelse til Justitsraad, som i de Dage betød mere 

end nu, da en adelig Biskop næppe vilde finde sig tjent med 

denne Titel.

K. tabte dog ikke ganske Haabet om at se sin Samling 

komme til Nytte, og efter nogle Aars Forlob, da Domprovst Soren 

Jonæsen (VIII, 553) lige saa forgjæves havde forsøgt en Revision, 

blev der 1696 nedsat en Salmebogskommission a f Theologcr og 

Præster med Befaling til at gjore et Udvalg a f  K .s saa vel som a f 

de ældre Salmer med Udelukkelse a f  saadannc, som «enten a f 

Indhold eller Stil kan synes ubekvemme til gemene og enfoldige 

Kristnes Andagt at opvække», og uden «nogen unyttig Forandring 

efter verdslig Veltalenheds Regler eller Poesi*. K . var ikke Med

lem, men stod i stadig Forbindelse med Kommissionen, især med 

Professor Vandal og Konfessionarius Peder Jespersen, hvem han 

tilsendte nye Salmer. Vel lykkedes det ham ikke at faa sin Sam

ling optagen som Helhed, men «Den forordnede nye Kirkesalme- 

bog* a f  1699 indeholdt dog 85 a f  hans Salmer. Den var mindre 

udforlig og mere lempet efter «den gemene Mand og dc enfoldige, 

hvilke ere de fleste i enhver Menighed,* end K.s, hvis Navn den 

imidlertid kom til at bære ned gjennem l'idcrne, i det han til 

Erstatning for sit lidte T ab  fik Privilegium paa at trykke og ud

give den.
.Medens vor Salmedigtning hidtil var temmelig uselvstændig 

laant eller dog paavirket a f den tyske, er det først K ., som bryder 

denne Afhængighed og stiller sig jævnbyrdig ved Siden a f de 

største Tyskere, Luther, Reformatorerne og sin egen, lidt ældre 

samtidige Paul Gerhardt. I «Sjungekorcne» hæver han Tidens Hus- 

og l^jlighedssalme ud over den almindelige Torhed og Trivialitet 

og forstaar at fremdrage den poetiske og religiøse Side ved Daglig

livets Sysler som ved Aars- og Dagstidernes Vexlen. Hos ham har 

Bods- og Klagesangen over Verdens Forfængelighed Selvoplevelsens 

dybe Klang; den Digter, der sang *Far, Verden, far vel!», «Aldrig 

er jeg uden Vaade* og <tSorrig og Glæde, de vandre til Hobc», 

kjender selv baade Fristelsen, Kaldet og Angeren. Den orthodoxe

Danik biogr I.«x» IX. April 12
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Salme synker under K.s Haand aldrig ned til rimet Katekismus, 

men hæver sig op i Højde med Reformationens frejdige Trossalme 

i Digtninger som: cEnhver, som tror og bliver døbt» og Nadver« 

salmen: tO  Jesu, paa din A lte r fo d H v o r le d e s  K . gjennem ægte 

digteriske Billeder formaar at male de religiøse Sjælstilstande, se 

vi, da han efter Passionssalmeroes Jammer over Lidelsens og Dø

dens Mørke giver den kristnes jubel ved Opstandelsens Morgenrøde 

Lufr i den storartede Paaskesang:

Som den gjrldne Sol frembryder

gjennem den kulsorte Sky,

med den dejlige Slutning: «Tak for al din Fødsels Glæde!» osv.

I Formen er K . mindre selvstændig end i Tanke; ved Siden 

a f mange ophøjede Skjønhedcr forekommer der ogsaa Smagløsheder, 

især hvor han i den 2. schlesiske Skoles Spor stræber at ryste og 

gribe ved sanselig Udmaling a f  det syndefulde Menneskes Usselhed 

eller a f  Frelserens Lidelser. Om end sjældnere end i hans verds

lige Digte gaa den yppige Billedrigdom og det kraftige Udtryk 

ogsaa her over i det platte, naar Synderen

suromukr,

mens hans Syndesaar udfuler,

naar «de Jødehalse gale», og Farisæerne tituleres «Helvedbæster»; 

naar Digteren taler om «Guds næsefnysend’ Vredes eller beder:

o  Jesu, rens vor slemme Klud!

I det hele følger det af Tidens uudviklede Smag, at ikke mange 

af K .s Salmer helt igjennem læses med udelt æsthetisk Behag, og 

at han ikke altid formaar at holde den i Bcgyndelsesstrofeme 

gjærne heldigst anslaaede poetiske Stemning vedlige.

A f Melodivalget har K . derimod særlig Fortjeneste og har 

her, musikalsk begavet .som han var, ført vor Salme ind paa nye 

Baner. Med de tyske Gadeviser og de franske Jæger- og Danse

melodier, som trængte ind gjennem Oversættelse a f reformerte 

Davids Salmer, og endnu mere med den moderne Hyrdcerotik 

var det efterhaanden blevet almindeligt at benytte verdslige Toner 

i den gudelige Digtning, som ganske strede mod dennes Aand. 

Arrebo havde stræbt at føre sin Salmeoversættelse tilbage til R e

formationstidens alvorligere Kirkemelodier og til Folkevisens jæv

nere og inderligere 'foner; men Forsøget var glippet, fordi den 

gamle Folkesang ikke mere havde Liv paa Tidens Tunge. K. 

indsaa Nødvendigheden af at tage Udgangspunkt i den bestaaende 

Smag; allerede i Titelen slutter hans «Aandelige Sjungekor» sig
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til Søren 'Jcrkelsens meget yndede og udbredte «Astr<eæ Sjunge- 

kor», en Samling af Gade- og Hyrdeviser. Fra dem laaner han 

ogsaa ofte sine Melodier, men forstaar med stor Takt at lempe 

disse efter Indholdet, saa at han, efter at den gamle Folkesangs

salme var gaaet over i Visen, ud af denne skabte en ny, højtide

lig Koralsang, der egnede sig for Orgelakkompagnement. I For

talen undskylder han denne Benyttelse af «ilystige og verdslige 

Toner» som Akkomodation efter en herskende Smag. Han har 

stræbt at gjore «de velklingende og behagelige Melodier saa meget 

mere himmelske, . . .  at, om du kan lade dig undertiden befaldc, 

for en Melodis Artigheds Skyld, at gjærne anhøre en Sang om 

Sodoma, du meget mere (om du est et ret Guds Barn) skulde 

lade dig behage under selvsamme Melodi at høre en Sang om 

Zion*.

Kjærligheden til Fædreland og Modersmaal giver sig Udtryk 

hos næsten alle 'ridens Digtere, men hos ingen varmere end hos 

K. I Tilegnelserne a f  «Sjungekoret» til Kongen og Dronning 

Charlotte Amalie fremhæver han, hvad han selv havde givet det 

bedste Bevis for, at «de danskes Aand er dog ikke saa fattig og 

forknyt, at den jo  kan stige lige saa højt mod Himmelen som 

andres, alligevel at den ikke bliver ført paa fremmede og udlæn- 

diske Vinger>, og i det han roser Dronningens Kjærlighed til 

Land og Sprog, taler han djærve Ord om, at den maa gjøre 

•mange a f dennem skamrode, der haver (maaske i ^  Aar) ædt 

Fædrelandets Brød . . .  og har dog ikke villet lære 50 danske 

Ord», men anse det danske for «et Vadmels Sprog og derfor 

gide ej taget det paa deres Silketunger*.

1 sin EmbedssdlHng var K. en dygtig og virksom Mand. At 

han ogsaa som Prædikant var i Besiddelse a f  betydelige Evner, 

ses a f hans eneste bevarede Prædiken, en Ligtale over Professor 

Jacob Bircherod (1692), der vistnok efter 'Fidens Skik er utaalelig lang

trukken, men ofte hæver sig til virkelig Flugt og Veltalenhed. I 

Stiftsstyrclsen mødte han ikke faa Vanskeligheder; han var en 

stærk og myndig Personlighed med ikke ringe Fristelser i Retning 

a f  Magtlyst og Kjærlighed til timelig Æ re og Gods, hvilke han 

vel stræbte at neddæmpe, men ikke altid med Held. Dog synes 

han oftest at have haft Retten paa sin Side i sine hyppige Sam

menstød, bl. a. med Odense Stiftamtmænd og med Præsten Jørgen 

Carstens (III, 407), der var gift med en af hans Stifdotre og i K.s 

sidste Aar blev Stift.sprovst i Odense, hvor den trættekjære Mand snart

12*
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kom i det sletteste Forhold til sin Biskop og forfulgte ham endog 

ud over Graven med ganske ubevislige Sigtelser for Misligheder 

med Hensyn til Stiftets Midler og Papirer.

1 sit 6o. Aar blev K . anden Gang Enkemand og kom i den 

Anledning ogsaa i Strid med Konens Arvinger. Endnu samme 

Aar, 1694, indgik han nyt Ægteskab^ med Birgitte Balslev, en 

Datter a f  Lægen, Assessor Christoffer B. i Odense (I, 469). Man 

paastod, at K. havde kastet sine Øjne paa hende, medens hans 

forrige Hustru, der var langt ældre end ban, endnu levede. Til 

hende har han ligesom i sin T id  til Sille Balkenborg rettet en 

bekjendt Hyrdevise: «Candida hviler i hjærtekjær Gjemrne®. Bru

den horte til en anset og velhavende Familie og bragte ham i 

Medgift Herregaarden Fravgdegaard. Deres Ægteskab var meget 

lykkeligt, men barnløst som ogsaa de tidligere; efter K .s Død 

ægtede Enken Justitsraad Chr. Bircherod. —  I sine senere Aar led 

K . a f  Stensmeiter og Rosen og døde efter et længere Sygeleje 

14. Okt. 1703, 69 Aar gammel. Eftertiden har sat ham Mindes* 

mærker baade i Odense og Slangerup, men det smukkeste har 

han sat sig selv i sine Salmer, a f  hvilke en. Rejsesangen i Sjunge- 

korets 2. Part, indeholder selvbiograftske Momenter, der i Mangel 

a f  andre Optegnelser hjælpe os til at kaste et Blik ind i Digterens 

stærkt bevægede, ofte kæmpende Sind. Salmerne ere flere Gange 

paa ny udgivne og danne endnu en Hovedstamme i vor Kirke- 

salmebog, medens en samlet kritisk Udgave a f  K.s verdslige 

Digte savnes. Naar man i senere Tid ogsaa har ment at turde 

tillægge ham Forfatterskabet til de gamle Vægtervers, maa det dog 

bemærke.s, at disses jævnt enfoldige Tone har lidet til fælles med 

den Kingoske Pathos.
A. C. L. Hciberg, Th. K. (1852;. R. Petersen, Th. K. og hans Samtid 

(1887). Paludan, Renaissancebevægelsen i Danm. Lit. S. 249 ff. 267 ff. 290. 575.

J , Paludan.

K irchheiner, Johan F re d e rik , 1798— 1865, Skuespiller og 

Sanger. K ., som var født 5, Maj 1798 i Kjøbenhavn og Søn af 

Licutenant Adam Ludv. K . og Regine Louise f. Halkjær, blev i8i8 

efter at have gjennemgaaet I.4indkadctakadcmiet Lieutennnt i det 

slesvigske K>Tasserregiment i Horsens. Et Avertissement i Aviserne 

fik ham til at melde sig som Tenorist ved det kongl. Theater. 

Han blev strax antagen til Prøve og debuterede, efter 1822 at 

være udtraaclt a f Militæretaten, i. Sept. 1823 som Don Girolamo 

i «Agnese». Han var i Besiddelse a f en sonor, ualmindelig
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kraftfuld Tenorstemme, der paa Grund a f mangelftild Udvikling 

mindre egnede sig for stærkt kolorerede Partier, men i hvilken 

han til Gjengjæld formanede at lægge desto mere Følelse og 

Tlidenskab; og efter at han havde sunget flere og flere Partier, 

udviklede han sig til en betydelig dramatisk Sanger, der ogsaa 

som Skuespiller blev Theatret til stor Nytte. Han maatte blot ikke 

anvendes i Roller, hvor der udfordredes Finesse og Elegance, thi 

hertil var hans Talent saa at sige for robust; men hvor det gjaldt 

at tolke en Følelse med stærke Udtryk, at give sig Lidenskaben i 

Vold og lade denne rase utæmmet, der var K. paa sin Plads og 

naaede ofte meget højt op. Som en saadan Førsterangspræstation 

af ham kan i 1830 nævnes Masaniello i «Den stumme i Portici». 

Blandt hans vigtigste Roller kan man fremhæve: 1824 Armand i 

«De to D ages, 1825 Walter i «Sovedrikken», 1826'l'aniino i tTrylle* 

fløjtene, George Brown i «Den hvide Dame>, 1827 Grev Almaviva 

i «Barberen i Sevilla*, 1828 Ritmester Rose i «Ungdom og Gal

skab*, 1829 Johan i «Johan fra Paris*, 1831 Huon i «Obcron*, 

Fra Diavolo i *Fra Diavolo*, 1832 Edgar i «Bruden fra Lammer- 

moor*, Peter Staal i «KunstnerIiv», 1833 Majoren i «De danske i 

Pfiris*, Hertug Robert i «Robert a f  Normandiet*, 1834 de Bois- 

Guilbert i »Tempelherren og Jødinden*, Ludovic I «I,udovic*. Han 

optraadte sidste Gang 19. Maj 184« som Majoren i «De danske i 

Paris* og afskedigedes ved Sæsonens Udgang. Paa Grund af et 

mindre regelmæssigt Levned var han i sine sidste Aar kun en 

Skygge af, hvad han tidligere havde været for Scenen, og tilbragte 

Resten a f sit Liv paa Landet i en meget kummerlig Forfatning, 

indtil han døde \i. Avg. 1865. —  Han var gift med Anna Sophie 

f. Friis (f. 14. April 1799 i Nordby paa Fanø, f  27. Marts 1872), 

Søster til Stiftsskriver Steen F. (V, 449). Edgar ColUtu

K irch h o ff, Johan A n d re a s , o. 1722— 1799, Musiker, skal 

være født i Sachsen, men i øvrigt haves ingen Efterretninger om 

hans Herkomst. K. ansaas for en a f sin Tids største Virtuoser paa 

Harpe og havde, da han o. 1770 flk .Ansættelse som kongl. dansk 

Kammermusikus, foretaget omfattende Kunstrejser, hvorved hans 

Navn var blevet berømt i vide Kredse. Her i Kjøbenhavn hørte 

han til de mest yndede udøvende Musikere og tog virksom l^el \ 

Musikselskabernes Koncerter. Sine Rejser opgav han ikke helt, 

men besøgte fra Kjøbenhavn baade Sverige, Norge og England. 

Der nævnes Soloer for Harpe saa vel som Harpe- og Klaverkvar-
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tetter a f  hans Komposition, uden at dog noget deraf vides at være 

udkommet i Tr)'kken. K . afgik ved Døden 24. Febr. 1799 i sit 

77. Aar. Han var efter sin Ansættelse ved Hoffet i Kjøbenhavn 

bleven gift med Else Margrethe Lene Gahler, hvem han efterlod 

som Enke med 3 Born.
Gerber, Lex. og Neues Lex. der TonkttDstler. Ravn,

K irch h off, Johan H ieron ym u s, 1763— 1S43, Officer, er født 

i Gluckstadt 28. Sept. 1763 og Søn a f  Konsistorialraad K. og dennes

3. Hustru, Enkemajorinde Topp, f. Klefecker. K. indtraadte, 16 

Aar gammel, som Frikorporal i Kronprinsens Regiment, hvor han 

1781 avancerede til Sekondlieutenant, 1788 til Premierlieutenant, 

1789 til Kapitajn. 1792 udnævntes han til tjenstgjørende General- 

adjudant hos Kronprinsen og beholdt denne Stilling indtil 1801, da 

Kronprinsen, hvem han med Dygtighed havde bistaaet i dennes 

Organisationsforsøg i Aarets Begyndelse, og som ønskede at ftia 

lettere Haand i Hanke med Generaiitetskollegiet, hk ham ansat 

som Deputeret i Kollegiet, samtidig med at han udnævntes til Major 

å  la suite. Saa vel i som uden for Kollegiet var K . i de nærmest 

følgende Aar Kronprinsen en god Støtte, hl. a. som virksomt Medlem 

a f den Kommission, der 1806 udarbejdede den endelige Plan for 

Landhærens Ordning og Rekrutering. Da han blev Deputeret, 

hed det sig, at han tillige skulde beholde Posten som i. General

adjudant, men dennes Forretninger giede i Virkeligheden snart over 

i Hænderne paa Frants Btilow (UI, 281), og i Begyndelsen a f  1808, 

da han udnævntes til Oberst å la suite, afgav han ogsaa Titelen.

K . var paa dette Tidspunkt i det hele taget uden for al Virksom

hed og i Unaade. Han havde det foregaaende Aar ved Kjøben

havns Bombardement haft det Uheld at være cn af de 3 Mænd, 

der paa Peymanns Vegne underhandlede med Fjenden om Kjøben

havns Kapitulation, havde derhos medunderskrevet denne og af

ventede nu som Arrestant Overkrigskommissionens Kjendelse. Straf 

hk han dog ikke, men han afskedigedes 1809 af Krigstjenesten og 

fra sit Embede som Deputeret. Det følgende Aar gik dog Frede

rik V I’s Fortørnelse over, og efter at det først som til en Indled

ning var tilladt K ., i Modsætning til andre afskedigede Officerer, 

at bære 2 Epauletter paa Uniformen, blev der paa ny givet ham 

Ansættelse som Oberst i Hæren og som Deputeret i General-Kom

missariatskollegiet med bans tidligere Anciennitet. 1812 forfiremmedes 

han til Generalmajor med Anciennitet fta 1809, 1814 blev han
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1. Deputeret, hvilket var ensbetydende med, at den øverste Styrelse 

a f  Hærens Materiel og Økonomi nu var lagt i hans Haand, 1817 

Kommandør, 1S26 Storkors a f  Danebrog og 1828 Generallieutenant. 

1842 afskedigedes han i Naade og med Pension som General af 

Infanteriet. —  K . var gift: i. (1799) med Heilwig f. Miinnich 

{f. 31. Jan. 1762 f  1. Nov. 1800), Datter a f  Generallieutenant J. B. M.,

2. (iSio) med Elconore Christine f. Humble (f. 24. Jan. 1767 f  8. Sept. 

1812), Enke efter P. N. Green og Datter a f  Frants Joachim H. Han 

døde 2. Avg. 1843.
Thaarup, Kædrencland&k Nekrolc^. Ny R^kke. Skand. Folkemag. 1851, 

S. 705. .Medd. fra Krigsark. I— III. 5 .  A . Sørensen.

K irchm ann, B ern hard  G asp ar, — 1700— , Byskriver, var født 

i Byen Slesvig, hvor hans Fader, Johan K., var Raadmand. Dennes 

Fader, Rektor Johan K. i Lybek, havde i sin Tid, støttet og op

muntret fra Danmark af, forberedt Udgivelsen a f  2 hidtil utry'kte 

historiske Kildeskrifter fta Middelalderen, som han havde fundet i 

Arkivet i Lybek; men han var død, inden han havde faaet sit 

Forsæt udført. Nu besørgede Sønnesønnen det efterladte Arbejde 

udgivet («Commentarii historici duo, alter de regibus vetustis Nor- 

vagicis, a Theodorico monacho concinnatus, alter de profeetione 

Danorum in terram sanctam», Amst. 1684). Efter at have taget 

den juridiske Doktorgrad blev K. Syndikus eller Byskriver i Husum, 

men opgav senere denne Stilling. 1723 levede han endnu i Ham

borg og betegnes som holsten-gottorpsk Justitsraad.
Moller, Cimbria lit. I. p . Rørdam.

K irck , N iels P eter, 1802— 64, Handelsmand og Politiker, 

født 10. Avg. 1802 i Helsingør, Søn af Kjøbmand Martin K. (f. 1769 

•j* 1807), var 1817— 23 i Handelslære i sin Fødeby og bestyrede der

efter andre Kjøbniænds Forretninger, indtil han 1827 selv fik Borger

skab som Skibsklarerer. Han tjente derved cn betydelig Fonnue og 

efterlod sig cn stor Handelsforretning. Han var 1839— 50 Borger

repræsentant, 1842— 48 Stænderdeputeret og 1850— 63 uafbrudt Lands

tingsmand. Han stemte i Regelen med Venstre og indtog jævnlig 

cn Særstilling —  stemte saaledes 1861 imod den fynsk-jyske Jæm- 

banclov, da Staten formentlig kunde bruge sine Penge bedre; 

ogsaa optraadte han som ubetinget Hævder a f økonomisk og per

sonlig Frihed (fuld Rentefrihed, Ophævelse af Helligdagsanordningen 

og af Vaccinationstvangen). Døde 4. April 1864. Han blev 12. Marts
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1827 gift med Petrea Christensen (f. 2. Okt. 1804 f  7. Avg. 1882)̂  

Datter a f en Mel- og Gr)mhandler.
Erslew, Forf. Lex Barfod, Rigsdags-Kal. .£/wi7  ElherUng.

K ir k , O le C h ristian  C h risten sen , 1788— 1876, Bonde og 

Politiker, født 9. Okt. 1788 i Stadil Sogn nord for Ringkjøbing, 

Søn a f Christen Jepsen K. (f. 1753 j  *839) og Maren Jeppesdatter 

(f. 1754 t  1837). Faderen var oprindelig Husmand, men havde ved 

'l’ilkjob dannet sig en lille Gaard, kaldet Kirkegaard; han havde 

9 Born, og for hvert Barn, han fik, kjøbte han en Ko til O. K. 

blev allerede som 12 Aars Dreng Vinterskolelærer og drev senere 

lidt Handel; fik 1816 ved sit Giftermaal en lille Gaard, men solgte 

den snart og overtog Faderens; overdrog denne til en Broder og 

kjøbte 1823 Ebbensgaard i Ulvborg Sogn, som han drev indtil 1872. 

Han var en udmærket Landmand og drev Gaarden, som var i 

daarlig Stand, op til en Mønstergaard; var ivng for Hedeplantning 

og fremkaldte 1831 det første nørrejyske Dyrskue. Han var 1842 

— 53 Formand for Sogneforstanderskabel og 1842— 48 Medlem a f 

Amtsraadet, men blev især bekjendt som Stænderdeputeret i alle 

Samlinger fra 1836— 48. Han kom tidlig til at spille en Rolle, 

var allerede 1836 Medlem af 7 Udvalg og stillede et Par vigtige 

Forslag om Ophævelse a f  Skoletvang og om almindelig Værnepligt. 

Han tog især Del i alle Forhandlinger vedrørende Landbospørgs- 

maal og forsvarede sine Meninger med ejendommelig Kraft i korte 

og fyndige l'aler. Med stor Skarphed og Bitterhed angreb han 

alle Privilegier, kæmpede for Setvejendom i Modsætning til Fæste 

og vilde have Hoveriet afløst samt Forbud imod at paalægge Hus- 

mænd Arbejde i Steden for Lejeafgift. Men han var ogsaa Tals

mand for, at Døtrene skulde have lige Arveret med Sønnerne, 

hvad der først indrømmedes 1857. K. lagde mindre Vægt paa en 

konstitutionel Forfatning og vilde forinden have alle Misforhold 

mellem Samfundsklasserne udjævnede; især frygtede han et adeligt 

Overhus, som vilde hindre Kongen i at fremme Folkets almene 

Vel. Derimod var han en afgjort Forsvarer a f  Pressefriheden som 

Middel til at udbrede Oplysning, hvad der for ham var en Hoved

sag. 1848 valgtes K . til den gnindlovgivende Rigsforsamling, hvor 

han hørte til den konservative Side: han var imod almindelig Valg

ret, fordi han ikke troede Almuen tilstrækkelig moden og oplyst 

og frygtede for, at den skulde lade sig vildlede; men han ønskede 

heller intet 'Pokammersystem og foretrak et enkelt Ting med Klasse-
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valg. I Fcbr. 1849 blev han udnævnt til Medlem af Landbokom

missionen, men trak sig i Maj tilbage her fra. 1853 optraadte han 

imod det national-liberale Partis Opposition og søgte Valg til Folke

tinget i Ringkjobing An)ts i. Kreds, men uden Held. I <Ring- 

kjobing Amtstidende®, som han 1842 havde været med at grund- 

lægge, skrev han jævnlig Artikler, især indtil 1860, men optraadte 

her endnu i Okt. 1873 imod edet forenede Venstre*. I sin Levemaade 

var han overmaade tarvelig og sparsommelig og udtalte megen Mis- 

noje med den Forfinelse og Pyntelyst, som greb Bondestanden 

Han dode 24. Jan. 1876. —  K . havde 25. Febr. 1816 aegtet Mette 

Christensdatter (f. 1799 f  > 6̂9), Datter a f Gaardcjcr Christen Søren

sen i Halkjær, Stadil Sogn.
Barfod, Rigsdags-Kal. O. Kirk, Ole Kirk (1888). Illustr. Tid. I I . Jan. 

1874. Dansk Folketid. 25. Febr. 1876. Em il Elherling.

K irk eru p , A n d rea s Joh an n es, 1749— i8io, Brandmajor. Han 

er født 9. Juni 1749 i Kjøbenhavn, hvor hans Fader var 'Førnmer- 

svend. FTter at have været i Lære hos Tømmermester Boye Junge, 

der bevægede ham til at uddanne sig som Arkitekt, gik han flere 

.•\ar paa Kunstakademiet, hvor han 1773 fik i. Guldmedaille, hvil

ken gav ham Adgang til uden Mesterstykke at tage Borgerskab 

som Tømmermester 1774. Han blev som en a f  Stadens mest an

sete Tømmermestre udnævnt til Hoftømmermester, senere Hofarki

tekt. 1772 blev han Sprøjtemester i Brandkorpset og steg gjennem 

alle Grader, indtil han 1801 blev i. Meddirektør og 1803 Brandmajor. 

1 denne Stilling indlagde han sig megen Fortjeneste, navnlig for 

den ypperlige Ledelse a f Slukningen under Bombardementet 1807. 

Han døde 22. Okt. i8io. 1775 var han bleven gift med Clara Holst.
Weilbach, Konstnerlex. 0  ̂ Nielsen.

K irk eru p , J en s, 1730— 82, Præst, Son a f en kjøbenhavnsk 

Borger, Simon K ., og .Anna Margr. f. Ecksted, er født i Kjøben

havn 22. Juli 1730. Han deponerede fra Frederiksborg 1746 og tog 

theologisk Attestats 1749, hvorefter han rejste 2 Aar udenlands. 

Han levede derefter a f  informationer og som Korrektør ved <Nye 

Statstidender*; 1755 blev han Decanus paa Klosteret, det næste 

Aar resid. Kapellan ved St. I^ rc n tii Kirke paa Vesterland-For og 

1763 Sognepræst sammesteds, hvor han ogsaa døde 1782. Han var 

gift med en Knkc fra Dedsbol. —  Han var Medlem a f det kongl. 

danske Landhusholdningsselskab, har skrevet adskillige, dels sær-
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skilt trykte, dels i ^Økonomisk Magasin» optagne landøkonomiske 

Afhandlinger med Forslag til I«andvæsenets Forbedring, Fælles

skabets Afskaffelse m. m. Disse Afhandlinger staa næppe i nogen 

Henseende over de talrige lignende, som samtidig fremkom. Han 

er ogsaa Forfatter til et Par (tyske) Skrifter a f  opbyggeligt Indhold.
Worm, I>ex. ov. lærde Mænd. Nycrup, Lit. Lex. Køch.

K irk eterp , D itlev , 1734— 92, Handelsmand, Son a f  en for- 

muende Kjobmand i Hobro, fødtes her 8. Sept. 1734 og nedsatte 

sig i en ung Alder som Kjobmand i Randers, hvor han i. Febr. 

1758 ægtede Anna f. Brock (f. 8. Sept. 1725 f  7. Febr. 1781), Enke 

efter Kjobmand Christen Madsen Welling og Halvsøster til Legat- 

stifteren Niels B. (UI, 96). K . var den første i Byen, der etable

rede en udenrigsk Handel; under den nordamerikanske Krig byggede 

han større Skibe, som han lod gaa til Frankrig, Spanien og Vest

indien, og ved sin Energi og sit Handelstalent bragte han over

hovedet hele Byen i Opkomst. Han erhvervede sig betydelige Jord

ejendomme, navnlig ved Kronens Salg a f  Ryttergodset i det dron- 

ningborgske Distrikt 1765 (hvor han kjøbte Hovedgaarden Dronning

borg m. ra.), satte mange Folk i Virksomhed og byggede meget. 

For at skaffe sine Bysbørn en bedre og navnlig til praktisk Ud

vikling mere tjenlig Undervisning oprettede han en Skole (hvis 

Fundats fik kongl. Konfirmation 20. Maj 1778), hvortil han skjæn- 

kede en af ham opført loetages-Bygning. Amtmændene ben>ttede 

sig oftere a f  hans sjældne Indsigt i Agerbruget og paa andre prak

tiske Omraader. Han udnævntes 1774 til Hofagent med Justitsrådds 

Rang og 1776 til Etatsraad. 12. Juni 1792 afgik han ved Døden.
M. Galthen, Randers Beskriv. S. 72 f. Saml. t. jydsk Hist. og To)x^r. VIII.

G. L . Grî vc.

K irste in , C a rl L u d vig , 1793— 1862, Finansembedsmand og 

Theaterdirektør. Født i Kjøbenhavn 9. April 1793 blev K., der 

var Søn a f nedennævnte Konferensraad E. Ph. K ., i 1811 Student 

fra det v. Westenske Institut, 1815 Juridisk Kandidat, s. A . Fuld

mægtig i det slesvig-holsten-lauenborgske Rentekammerkancclli, 1826 

Chef for det, 1831 Kommitteret i Rentekammeret, 1840 General- 
decisor for de under Rentekammeret sorterende tyske Regnskabs- 

sager og gik 1851 over til samme Stilling under det slesvigske Mini

sterium. 1828 fik han 'Htel a f  Justitsraad, 1832 a f  Etatsraad, 1842 

a f  Konferensraad; i8$i blev han Kommandør a f  Danebrog. I Dec. 

1S31 blev ban Medlem a f Direktionen for de kongl. Skuespil og
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havde her særlig at varetage Censuren over de indsendte Arbejder 

samt hele Økononiivæsenet. Ved sin bestemte, ofte noget hensyns- 

lose Optræden stødte han i Begyndelsen de fleste fra sig \ed 

'I'hcatret, men snart fik man dog Øjnene op for, dels at den myn

dige Embedsmand aldrig gjorde andet, end hvad han ansaa for sin 

Pligt, dels at kun en radikal Indgriben i 'Fheatrets økonomiske 

Ledelse kunde skaffe Orden og Balance til Veje. Hans Virksomhed 

i saa Henseende var da ogsaa til Gavn for det kongl. Theater, 

men i øvrigt uden ringeste Betydning for Kunsten. Misfornøjet 

med sin Stilling ved Theatret trak han sig 183$ tilbage fra denne. 

Han var fra 1839 til sin Dod, 20. Nov. 1862, Medlem a f den be

standige Justitsdirektion for Klasselotteriet. —  Hans Enke, Helene 

Claudianc Margrethe f. Holm (f. 4. Juni 1802), døde 31. Juli 1882.

Edgar ColUn.

K irste in , E m s t  P hilip , 1759— 1834, Deputeret, var en Son 

a f  preussisk Jagtraad og Advokat ved det kongl. Krigs- og Domæne

kammer i Stettin Emst Peter K. og Johanne Caroline f. I^dewig. 

Han fodtes i Stettin 17. Dec. 1759, studerede 1778— 80 i Halle, 

kom 1781 til Danmark i Anledning a f  sin Udnævnelse til Privat

sekretær hos Skatmesteren Grev Schimmelmann, indtog efter dennes 

Død (1782) i nogle Aar en lignende Stilling hos Statsministeren af 

samme Navn og var indtil sin Død Administrator for det Schimmel- 

mannske Fideikommis. 1786 blev han Sekretær og Bogholder ved 

Direktionen for den vestindiske Gjælds Likvidation, 1791 tillige 

Sekretær ved Kommissionen til Negerhandelens Afskafielse, 1795 

Medlem a f den ovennævnte Direktion, 1809 tillige surnumerær De

puteret i Finanskollegiet, 1813 Medlem af Kommissionen til Under

søgelse a f forskjellige Finansanliggender, 1816 Deputeret i General- 

Toldkammer- og KommercekoUegiet, afskedigedes 1834 og døde 

6. Okt. s. A. i Kjøbenhavn. 1795 blev han titulær Kammerraad, 

1800 Legationsraad, 1812 Etatsraad, 1829 Konferensraad og 1834 

Kommandør af Danebrog. Han var i Besiddelse a f alsidige og 

grundige Kundskaber paa det finansielle og kamcralistiske Omraade 

og leverede bl. a. til forskjellige Tidsskrifler Bidrag til Belysning 

a f de i Slutningen af det 18. Aarhundrede brændende Sporgsmaal 

om Mønt- og Bankvæsenet m. v. —  16. April 1787 blev han gift 

med Emilie Henriette Cramer (f. paa Sandholm i Blovstrød Sogn 

1764, t  18. Jan. 1820), en Datter af Universitetskansler Johan .An

dreas C. (IV, loo).
Ersiew, Forf. Lex. G. Kringelbach.
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K irste n  (Christine), o. i i i8 —  , Knud Lavards og Ingeborgs 

anden Datter, blev festet a f  den norske Konge Magnus Sigurdsen 

1132, men paa Grund a f  hendes Ungdom kom Ægteskabet først i 

Stand det følgende Aar. Kort efter flygtede K.s Farbroder Erik 

(Emune) til Norge; men da den upaalidelige Magnus tænkte paa 

at udlevere sin Gjæst til hans Fjender, skyndte K . sig at røbe sin 

Mands Rænker; ved List undslap Erik, men dl Hævn forskød 

Magnus sin imge Dronning. Nu levede K. i Danmark; hun næv

nes som Vidne, da Erik Lam udstedte et Gavebrev til Odense 

Kloster (1141), men for øvrigt er hendes senere Liv ganske ukjendt. 

En Folkevise lader Kong Valdemars Søster diden Kirsten* blive 

danset (eller pisket) dl Døde a f  sin Brodér, fordi hun har ladet sig 

lokke a f  Buris; men a f  kronologiske Grunde kan «liden Kirsten* 

ikke være Knud Lavards Datter, og det or i højeste Grad tvivl

somt, om denne Vise overhovedet har noget virkeligt Grundlag i 

den Tids Historie.
Grundtvig, Danm. gi. Folkeviser U i ,  63 AT. Nord. Maanedsskr* 1S75, 

S. 436 IT. H. Olrik, Knud Lavard. J. Steenstnip, Vore Folkeviser.

Hans Oirik.

K itten d o rff, A x e l T h eod o r, 1821— 68, Xylograf, er fodt 

19. Okt, 1821 i Kjøbenhavn, hvor hans Fader, Johan A dolf Frederik 

K., var Vævermester; Moderen var Anna Amalie Elisabeth f. Kuhn. 

Efter Konfirmationen kom han i Lære hos Xylograf Flinch (V, 207) 

og blev snart en af hans dygtigste Elever. Samtidig besøgte han 

Kunstakademiet, hvor han 1846 blev Elev a f Modelskolen. Allerede 

fra 1840 udstillede han ved de aarlige Udstillinger paa Charlotten* 

borg, 1845 saaledes et dygtigt Træsnit i Tontryk efter en Buste af 

Christian IV, og omtrent paa samme Tid udførte han et andet 

ypperligt Blad, en Scene af «Erasmus Montanus*, efter en Penne

tegning a f  Marstrand. 1848— 49 var han i Berlin og Leipzig. 1849 

oprettede han sammen med J. P. Aagaard (I, 3) Bog- og Kunst

handelsfirmaet K. & Aagaard, der bl. a. udgav de illustrerede Værker: 

Holsts »Felttogene*, Fabricius’ »Danmarkshistorie*, Baches »Nor

dens Historie* osv., til hvilke K . skar en Del a f de fortrinlige 
1’ræsnit, hvormed de ere udstyrede. Han døde allerede 8. Marts 

i868. —  5. Marts 1853 havde han ægtet Emilie Christiane Catha

rina Kretzschmer (f. 19. April 1827), Datter a f Grosserer og Hør

kræmmer Peter Christian K . og Susanna Nicoline f. Goldberg.
Weilbnch, Konstnerlex. Tidsskr. f. Kunstind. 1891, S. 12. C. Nyrop.
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Kittendorff» Johan A d olf, f. i$^o, Lithograf, Broder til oven« 

nævnte A . Th. K . Han er født 5. April iSso i Kjøbenhavn og 

kom paa Foranstaltning a f Hetsch, der tidlig fattede Interesse for 

ham, strax efter sin Konfirmation i Lære hos Malermester J. G. 

Berg og, efter at være udlært her (1838), til Em. Bærentzen & Co.s 

lithografiskc Etablissement. Samtidig gik han paa Kunstakademiet, 

hvor han 1S41 vandt den lille Sølvmedaille og 1849 den store. 

Aaret efter oprettede han sammen med I. V . Tegner et lithografisk 

Etablissement, Tegner &  K ., der hurtig fik et godt Navn. K ., der 

alt tidligere ypperlig havde gjengivet Lundbyes Tegninger til 

•Fabler for Born> (1845) og gjorde noget lignende ved Tegningerne 

til «Felttogene 184$, 1849 og 1850*, knyttede særlig sit Navn til 

det store Værk «Billeder efter danske Maleren, hvoraf der er ud

kommet x86 dygtige Blade, alle tegnede a f  ham selv paa Stenen. 

A f  større Blade kan mærkes hans fortrinlige Gjengtvelse a f Sonnes 

•Slaget ved lsted» ligesom a f Carl Blochs «Chri$tian II i Fæng

selets. Ogsaa i Farvetryk har han leveret gode Arbejder, men 

denne Erstatning for Malerier ejer dog ikke hans Hjærte. Ved 

I. V. Tegners Død (1893) opløstes det ovennævnte Firma. K . har 

for øvrigt udført en anden væsentlig Gjem ing nemlig som I^ rer 

ved Kunstakademiet i ikke mindre end 38 Aar (1855— 93); ved sit 

25 Aars Jubilæum her i 1880 hyldedes han a f en stor Skare tak

nemmelige Elever.
Weilbach, Konstnerlex. Tidsskr. f. Kimstind. 1891, S 12. Q, Nyrop,

K je — , jvfr. Kie— .

K je ld  (Ketil), — 1134, Biskop i Vestervig. I hans Tid grund

lagdes vistnok Augustinerklosteret i Vestem g, i hvis Kirke Hellig 

'l'høgers Relikvier bleve skrinlagte (u i?), og som nu blev Bispe

sæde for Vendsyssel og Thy. Maaske har han ogsaa grundlagt det 

berømte Præmonstratenserkloster Børglum, der nogle Aar efter hans 

Uod blev Bispesæde. I de voldsomme Kampe efter Knud Lavards 
Drab stod K . paa Niels’ Side og faldt i Slaget ved Fodevig

4. Juni 1134. Hans Olrik.

K je ld  (HeWg K .), — 1150, var fra Venning i Randersegnen og 

blev a f  sine velstaaend^ Forældre sat til Bogen for at blive Klerk. 

Han var allerede kjendt for Flid og Fromhed, da Biskop Eskil 

overtalte ham til at blive regelbunden Kannik ved Viborg Dom

kirke. Her forestod han Skolen og afskrev mange Bøger. O. 1145
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blev han valgt til Provst, og efter lang Vægring overtog han Em* 

bedet. K .s Virksomhed faldt i en urolig T id ; nogle Aar efter, at 

han var bleven Kannik, var hans Velynder Biskop h^kil bleven 

nedhugget i Kirken (1132), og nu, da han var bleven Domprovst, 

begyndte den voldsomme Tronstrid mellem Svend og Knud. En 

kort Tid syntes Tanken om Venderkorstog at kunne forene de 2 

Medbejlere, og K ., der baade var ivrig for indre Fred og for 

Hedningernes Omvendelse, arbejdede a f al Kraft hen mod dette 

Mani. I den Anledning sejlede han til Skaane for at paavirke 

Kong Svend. Undervejs blev han fangen a f  Venderne, men atter 

loskjøbt af en Præst, og ved sit Komme til Lund blev han mod

tagen med Æ re a f Svend og Ærkebiskop Eskil. Freden kom i 

Stand, men den blev for øvrigt ikke varig. V ed sin Afrejse mod

tog K. rige Gaver, men han byttede dem strax for Penge og ud

delte disse til de fattige. Ogsaa i Viborg udfoldede han en God- 

gjørenhed, der endog gik ud over Domkapitlets Gods. Karmikerne 

bleve harmfulde herover og tvang ham til at nedlægge sit Embede, 

hvorpaa han blev Forstander for vor Fme Nonnekloster i Aalborg, 

der stod under Viborg Domkapitel. K. foretrak imidlertid et virke

ligt Martyrium for denne Ydmygelse og drog til Rom for at faa 

Pavens Tilladelse til at gaa som Missionær til Venderne; tillige 

klagede han dog over sin Fordrivelse fra Viborg, og Paven bød 

Kapitlet at gjenindsætte K. som Domprovst. Kannikerne maatte 

adlyde, og efter adskillige Henvendelser fra forskjellig Side overtog 

K. da atter Provstcembedet. Vendermissionen ftk han ikke bragt 

til Udførelse; Tiden var ikke dertil, og K.s Liv nærmede sig sin 

Afslutning. Døende lod han sig bære ind 1 Domkirken, og her 

udaandede han 27. Sept. 1150. —  A f  hans Fromhed gik der stort 

R y; man fortalte, at han ved sin Bøn en Gang havde standset en 

ødelæggende Ildebrand, man sporede Jærtegn ved hans Grav, og 

man udarbejdede et Skrift til hans Forherligelse. Omsider ble\ 

han kanoniseret, og i i .  Juni 1189 bleve hans Relikvier lagte i et 

udskaaret Skrin, der blev ophængt i et til ham indviet Kapel paa 

Domkirkens Nordside. Ved Domkapitlct havde man først kaldt 

ham med hans kirkelige Navn Exuperius, men efter Kanonisationen 

fik hans nordiske Navn Hævd.
Script, rer. Dan. IV. Danske Helgeners LevnW ved H. Olrik. Ny kirite- 

hist. Saml. I. 526 ff. H am  Olrik.

K je ld a h l, Johan G u sta v  C h risto ffer T h o rsa g e r , f. 1849, 

Kemiker, Son a f Distriktslæge paa Jægerspris, senere Justitsraad,
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Jørgen K. ( f  9. JuH 1889 i Kjobenhavn) og Johanne Georgine f. 

Lohmann. K . er født 16. Avg. 1849 paa Jægerspris, gik i Ros

kilde Skole, hvorfra han blev Student 1867, og tog 1873 polyteknisk 

Exainen med Udmærkelse som Kandidat i anvendt Naturvidenskab. 

Fra 1873— 75 var han Assistent ved Landbohojskolens kemiske La

boratorium hos C. T. Barfoed og bistod ogsaa N. J. Fjord ved hans 

da paabegyndte landøkonomiske Forsøg. Da J. C. Jacobsen paa

tænkte Oprettelsen a f  Carlsberg-Fondet og det dermed forbundne 

Carlsberg Laboratorium, kaldte han paa Barfoeds varme Anbefaling 

K.  til at forestaa Indretningen a f det nye Laboratorium, og da 

Carlsberg-Fondet stiftedes, 25. Sept. 1876, blev K. udnævnt til For

stander for Carlsberg-Laboratoriets kemiske Afdeling, i hvilken 

Stilling han siden uafbrudt har virket. Her har han udført sine 

mærkelige Undersøgelser a f Fermentevnen hos Diastase og lignende 

Fermenter samt af de kemiske Processer ved Komets Spiring, 

fundet Cholin som Bestanddel af 01 og samtidig udarbejdet nye 

analytiske Methoder til Bestemmelse a f Kvælstof og til Elementær

analyse ved Hjælp a f Kvægsolvilte samt paavist, at den alminde

lige Methodc til Sukkerarternes kvantitative Bestemmelse indeholder 

en væsentlig Fejlkilde. Disse Arbejder, som robe en sjælden For

ening a f et originalt Syn paa Tingene, en udmærket experimentel 

Færdighed og den yderste Samvittighedsfuldhed, have stillet K .s 

Navn i Række med Nutidens betydeligste plantefysiologiske Kemi

keres. Særlig hans Kvælstofbestemmelsesmethode har paafaldende 

hurtig banet sig Vej til alle kemiske laboratorier. K .s Arbejder 

ere alle først oftentliggjorte i ^Meddelelser fra Carlsberg-Labora- 

toriets og have bidraget væsentlig til den Agtelse, hvori dette 

Tidsskrift staar overall. —  Vidnesbyrd om, hvor megen Pris der 

sættes paa K.s videnskabelige Virksomhed, have ikke manglet. Han 

er fra 1890 Medlem a f det danske Videnskabernes Selskab, fra 1892 
Medlem a f Videnskabsselskabct i Christiania. 1892 udnævntes han 

til Professor og 1894 til Æresdoktor i Filosofi ved Kjøbenhavns 

Universitet.
Vniversitetspre^. til Reformaiionsfesten 1894. S . A f. Jørgen sett.

K ie ld ru p , A n ton  E d v a rd , 1826— 69, Landskabsmaler, var 

Søn af Skibsfører, senere Forpagter, Jens K . og var født 16. Febr. 

1826 i Haderslev, hvor han ogsaa lærte Malerhaandværkct. Efter 

at være kommet til Kjobenhavn besøgte han Kunstakademiet (1845 

— ’4?) lagde sig efter Landskabsmaleriet. Han begyndte at ud-
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Stille 1849, gjorde et Par Studierejser i Norge og søgte allerede i

og 1852 om Akademiets Rejseunderstøtteisc, dog uden den 

(Jang at kunne komme i Betragtning. Først efter et Ophold for 

egen Regning i Miinchen (1858— 59) og efter i flere Aar at have 

udstillet Landskaber, som viste en god og lovende Fremgang, fik 

han i 1863 en akademisk Rejseunderstottelse. Denne Rejse, navnlig 

hans Ophold i Diisseldorf om Vinteren, paavirkede ham i mindre 

gunstig Retning, saa at Farven i hans Billeder vel meget lik et 

tillært Modepræg. Men nye Studier i Hjemmets Natur fortrængte 

snart den tyske Skoles Indflydelse, og senere .Arbejder stode friske 

og naturlige i Opfattelsen, bl. a. gjengav han det indre a f  Skoven 

(f Kx. 1867) paa en smuk og tiltalende Maade. Han hørte til den 

yngre Kreds af Landskabsmalere, der med .Alvor og Talent gjengav 

Fædrelandets Natur, da Døden bortrev ham 22. Maj 1869. Han var 

gift med Marie f. Simonsen.
Weilbach, Konstnerlex. J>/t. Weilbach.

K jeld sen , A n d ers K ra g , 1790— 1850, Boghandler, er født i 

Nordby paa Samsø 7. April 1790 og nedsatte sig o. 1815 som Kjob* 

mand og Boghandler i Randers. Han var i sin T id  bekjendt ved 

Udgivelse a f  en Del Visebøger eller, som de da kaldtes, Ariebøger. 

Han skrev selv en stor Mængde Viser, især om Krigen 1848— 50, 

flere paa jysk Dialekt; af disse kan nævnes «Faaklaaring aa Be- 

skryuels øuer di tou faalæ willelæ Begrauelser» (1840); men det er 

kun en maadelig Efterligning. K . døde 13. Avg. 1850. Han var 

gift med Maren f. Dahl ( f  i8. Juli 1850), Datter a f Kjøbmand 

Jesper l^uridsen D.
Erslcw, Forf. I^x. Dania II, 146. Q. Nielsen.

K je ld sen , Jen s, i59S(?)—  , Skolemand, Præst, Forfatter, var

en Søn a f  Borgmester i Ribe Kjeld Jørgensen. Han blev Student 

1618, rejste siden udenlands og indskreves 1621 ved Universitetet i 

Leiden, ved hvilken Lejlighed han siges at være 23 .Aar gammel. 

1623 kreeredes han til Magister ved Kjøbenhavns Universitet og 
blev s. A. Rektor i Ribe. Denne Stilling beklædte han til 1630. 

da han blev Præst i Landskrone og Provst i Rønneberg Herred. 

Han levede endnu 1658. —  Kort før han forlod Ribe, lod han i 

Anledning a f  Biskop Jersins Bryllup (1630) opføre ved sine Disciple 

et Skuespil, «Josefs Historie*, som væsentlig var en Bearbejdelse 

a f  et Stykke a f Hollænderen Cornel. Schonæus, men mellem ĥ •is
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Akter der var indlagt en Bondekoinedie, som efter Sigende var a f 

K. selv. Stykket synes nu tabt paa nogle enkelte Scener nær, 

som ere trykte a f VVandall i Indledningen til «Nye originale Skue

spil# II (1778). Under Opholdet i I.andskrone udgav J. K . i Tryk

ken 2 Ligprædikener over Jomfru Mette Huitfeldt (1633) og Fru 

Klisabeth Huitfeldt (1638).
Thorup, Hist. Efierretn. om Ribe Cathedralskole S. 96. Kinch, Ribe Bys 

Hist. II, 458 f. Cawallin, Lunds Stifts Herdaminne 111, 270. Nye orig. Skue

spil II. 27 f. 5 . Birket Smit/i.

K jeld sen , N iels, 1840— 64, Dragon. 28. Febr. 1864 havde en 

Feltvagt, som stod ved Højen Kro paa Landevejen til Kolding, 

udstillet en Observationspost bestaaende a f  en Korporal og 4 Dra

goner i Viuf. Den blev her angreben a f  en Patrouille paa 12 Mand 

«røde Husarer# og trak sig da tilbage til Blaakjær Skov. Kort 

efter angrebes den a f en Styrke paa 40 fjendtlige Husarer, som 

skjult a f Skoven havde nærmet sig. Korporalen, som red paa en 

Blodhest, lykkedes det at undslippe, medens 3 a f de menige bleve 

tagne til Fange; den fjerde derimod kæmpede alene med 3 Preus

sere, som ikke formaaede at afvæbne ham. Under Kampen saa- 

redes han i den højre Arm, men han vedblev at forsvare sig med 

Sabelen i den venstre og 'l'øjleme i den højre Haand, inddi en 

preussisk Officer eller Officersaspirant red tæt ind paa ham bag fra 

og skød ham ned. Dragonen var N. K . a f  Ullerup. Han var 

født 4. Febr. 1840 paa Bæksgaard i Give Sogn og Søn a f  Gaard- 

mand Kjeld Thomsen. 18. Okt. 1891 indviedes et Mindesmærke 

for ham, rejst paa Foranledning a f  Kolding og Omegns Forsvars

brodreforening paa det Sted, hvor han var falden.
Kok, Store go<le Handlinger gjennem Hundrede Aar S. 229 fT. Vort 

Forsvar Nr. I. Berlingske Tid. 20. Okt. 1891. JVl NiatwetUtuh.

K ielleru p , L au ritz , 1751— 1823, Handelsmand, var født i Aar

hus 12. Avg. 1751 og var en Søn a f  Kjobmand Jens Nielsen K. 

og Cecilie Laurttzdatter f. Gieding. Faderen døde allerede 1763, 

men Moderen sørgede med usædvanlig Dygtighed for Børnenes 

videre Opdragelse. I en ung Alder rejste K. til Aalborg og kom 

i Huset hos Kjøbmand Ole Holdt, hos hvem han lærte Handelen, 

og hvem han hele sit Liv mindedes med overordentlig Taknemme

lighed. 1779 etablerede han sig som Kjøbmand, og Aaret efter 

ægtede han Regitze Sophie Jungersen ( f  20. April 1833), Datter af 

Pastor P. J. paa Gjøl. Han begyndte sin Forretning med smaa

Dftntk biogr* Lex. IX. April 1895.
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Midler, men under de daværende gunstige Handelsforhold tog den 

snart et stort Opsving. Han drev en omfattende udenlandsk Han

del i alle Slags Varer og var en betydelig Skibsreder. Med Energi 

til at tage fat forbandt han stor Forsigtighed. Han havde en om

fattende Handelsforbindelse med Norge —  ved hvis Proviantering 

i Krigsaarene han var meget virksom — , og hans Forretning led 

vistnok et betydeligt Afbræk ved Norges Afstaaelse. —  K . udfol

dede en meget betydelig Velgjorcnhcd, ligesom han ogsaa var meget 

hjælpsom over for yngre Forretningsfolk. For Aalborgs Opkomst var 

han særdeles virksom, i det han søgte at støtte Byens begyndende 

industrielle Liv og virkede ivrig for dens Forskjonnelse ved Lyst

anlæg o. 1. —  1814 blev han udnævnt til Etatsraad. Han døde

2. Maj 1823.
Etatsraad L . K.s Minde (Aalb. 1825).

K ie lle n ip , T h e o d o r Ju liu s, 1818— 50, Dyrroaler, var Søn a f  

Vare- og V^exelmægler Daniel K. (f. i i .  Dec. 1784 f  24. Jan. 1865) 

og Cecilie Vilhelmine f. Iversen (f. 17. Jan. 1798 f  6. Juli 1879) og 

blev fodt 7. Marts 1818 i Kjøbenhavn. Strax efter sin Konhrmation 

(1833) kom han paa Akademiet og rykkede 1837 op i Gibsskolen, 

men gik ikke videre. Han begyndte allerede at udstille 1836 («En 

Hund») og solgte 2 lovende Ungdomsarbejder (1838 og 1840) til 

den kongl. Malerisamling. Forholdene nødte haro til at rejse bort, 

og fra 1841 var han bosat i Miinchen, hvor han sluttede sig til 

den da blomstrende Malerskole. Fra 1844 af søgte han flere Gange 

Akademiet om Kejseunderstottelse uden dog at se sit Ønske opfyldt. 

Imidlertid ægtede han 1847 en Dame fra Miinchen, Maria Delcroix 

( t  1882), men allerede 14. Maj 1850 bortrev Døden ham. K. be

varede stadig Forbindelsen med Hjemmet, udstillede i Kjøbenhavn 

og solgte Billeder til landsm ænd; men samtidig vandt han stedse 

større Navn i Tyskland. Fra Gjengivelsen a f  Hunde, som havde 

været Æmnet for hans første Arbejder, vendte han sin Opmærk

somhed mod de i fri Tilstand levende D )t , hvoriblandt «Vildsvin, 

som angribes a f Hundes (tilhørte Christian VUI), «En Gemsejagts 

(Godsejer Scavenius).
Wcilbach, Konstnerlex. Pfi, WHlbach.

K je r, jvfr. Kjær.

K jer, C h ristian  L u d vig , f. 1839, Ketshistoriker. K . er født 

25. Dec. 1839 paa Herlufsholm, Søn a f Stiftelsens Forvalter Justits*
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raad Tyge K. og Johanne f. Rasmussen; Student fra Herlufsholm 

1857; juridisk Kandidat 1863; Intendant i Krigen 1864; Sagfører

fuldmægtig i Kjøbenhavn 1865— 68; Overretssagfører i Aarhus 1869. 

Gift 4- Nov. 1870 med Dorthea Sophie BUnger, Datter af Kjobmand 

C, A. B. i Aarhus og Jacobine f. Schmidt. Medlem af Byraadet

m. m. —  Udgav i 1889: «Om Overdragelse a f  Ejendomsret over 

faste Ejendomme for Tiden indtil Christian V ’s Lov», hvori Paa- 

visningen a f  Adelens Privilegium i Henseende til slige Overdragelser 

er ny og interessant. I 1890 fulgte: <Valdemars sjællandske Lov, 

et Bidrag til den danske Lovhistorie»; den deri indeholdte Paa- 

visning a f  de 2 AfTattclser a f Loven og disses Forhold til tilsvarende 

Affattelser a f den sjællandske Kirkeret er et vigtigt Udl)ytte a f 

Forfatterens Haandskriftsstudier. En Afhandling med Titel: «Er 

den skaanske eller sjællandske Kirkeret den ældste?» i cAarbøger 

f. nord. 01dk)md.» 1891 har endelig vundet almindelig Anerkjen- 

delsc som Besvarelse a f  Spørgsmaalet om den skaanske Kirkelovs 

Alder.
Lcth og Wad, Dimitterede fra Herhifsholm. } f. Matzen,

K ier, O tto, 1792— 1863, juridisk Embedsmand og historisk 

Forfatter, fødtes i Haderslev 15. April 1792. Efter at have gjennem- 

gaaet Byens lærde Skole studerede han i 4 Aar Retsvidenskab ved 

Universiteterne i Kiel og Heidelberg og tog 1816 juridisk Embeds- 

examen i Slesvig. Derefter nedsatte han sig som Advokat i sin 

Fødeby, fik senere Bestalling som Overretssagfører og Notar og 

konstitueredes som Kasserer ved Haderslev Provstis fælles Kirke

kasse. 1841 udnævntes han til Herredsfoged i Gram Herred, men 

sluttede sig 1848 til Oprøret og lod sig a f  den provisoriske Re

gering ansætte som Borgmester i Haderslev, fra hvilken Stilling 

han entledigedes i Marts 1850. K. var en dygtig Mand med 

mange Interesser og stor Kjærlighed til sit snævrere Hjemland. 

Igjennem mange Aar arbejdede han utrættelig for at ophjælpe 

Haderslevs Havnevæsen og Fjordens Sejlbarhed, og han havde en 

væsentlig Indflydelse paa det nordslesvigske Tiendevæsens heldige 

Regulering. Efter 1850 anvendte han sit Otium til lokalhistoriske 

Studier. Hans Hovedarbejde er: «Ansichten uber den Entwicke- 

lungsgang der inneren Verfassung Schleswigs, mit besonderer Be- 

riicksichtigung des Amts Hadersleben* («Jahrbiicher f. d. Landes

kunde der Herzogth.s i l — VII). Som de fleste T.okalhistorikere 

savner han kritisk Skole og lader sig alt for stærkt beherske af

^3 *
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Tidens politiske Strømninger, men flere Afsnit, særlig om den 

nordslesvigske Retspleje, om Fællesskabets Ophævelse og Fæste- 

gaardenes Overgang til Ejendom, læses endnu med Udbytte. 1820 

giftede K. sig med Frederikke Bruhn fra Flensborg. Han døde 

23. Marts 1863.
Jahrbb. f. d. Landesk. Schlesw., HoUt. u. I^uenb. VII, 299. Alberti, 

Schlesw.-Holst-Lauenb. Schriftsteller-Lex. p , Lauridsen.

K ie r, P e te r, 1771— 1834, Præst, er født i Øster Løgum i 

Haderslev Amt 23. Dec. 1771. Forældrene, der vare Bønder, døde, 

medens han var Barn. Han skulde have arvet Gaardeu, men 

overlod den til en Brodér og brugte sin Arv til at studere for. 

Først blev han Skolelærer i sin Fødeby, men 179^ gik han til 

Kiels Universitet, og 1799 underkastede ban sig den theologiske 

Embedsexamen paa Gottorp. Efter at have været Medhjælper hos 

en Præst i Burkal valgtes han 1802 til Sognepræst for Fødesognet, 

hvor han blev  ̂til sin Død, 12. Jan. 1834. Han ægtede 1802 en 

Broderdatter^iSn K e^ wCT̂ ræsten Lautrup i Brede. —  I sit Hus 

havde han unge Mennesker, som han dels opdrog til Skolelærere, 

dels sendte til Latinskolemes højere Klasser eller til Universitetet. 

Han har skrevet et Par Skolebøger og en arkæologisk Afhandling.
Schlesw.'Holst. Prov.-Berichte 1834, III, 404 ft. L . Koch.

K ieru lf, H erm an, 1784— 1845, Jurist, var en Son a f  Avktions- 

direktør i Kjøbenha>'n Chr. K . og Margrethe f. Smith. Han er 

født II. Sept. 1784 i Kjøbenhavn, blev Student fra Frue latinske 

Skole 1801 og juridisk Kandidat 1804. Det følgende Aar indtraadte 

han som sumumerær Kancellist i Generalitets- og Kommandokon

toret, og i dette Kontor, der fra 1808 a f  kaldtes Generalstabens 

Bureau, avancerede han i 1810 til Fuldmægtig og i 1826 til Expe- 

ditionssekretær; 1820 var han bleven Justitsraad. Han entledigedes 

1835 ^8 døde i Kjøbenhavn i. Marts 1845. —  K . udgav «Kalender 

over alle Officerers I— X X X IV (1809— 4̂2) og en Samling a f  Parol- 

befalinger for Aarene 1801— 43 med Register, hvorhos han fortsatte 

den a f  Rosenstaod-Goiske og Hedegaard paabegyndte Samling a f 
< Reskripter, Resolutioner og Kollegialbreve, den danske Krigsmagt 

til Lands angaaende» for Aarene 1831— 4̂2. Han blev gift: i. (1810) 

med Louise Wilhelmine Ranøe ( f  1841), Datter a f  Professor, Dr. med. 

Andreas Broberg R., og 2. (1842) med Tabitta Louise Caroline Hege* 

dahi. Datter a f  Postmester Christopher H. —  En Søn a f  ham,
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Andreas ChrisUan Anton K , (f. 1812), der 1853— 64 var Tingskriver 

i Gram Herred og derefter til sin Død 1870 Underretsprokurator i 

Kolding, har bl. a. udgivet cEsrom Klosters og Abbeders Hist.» 

(1838) og «Om Beskatningen i Haderslev Amt» (1865).
Ersiew, Forf. Lex. f f , C. SUffem m .

K ieru lf, Jørgen , 1757— 1810, Historiker og Æsthetiker, fodtes

31. Avg. 1757 i Hasle i Aarhus Stift, hvor Faderen, Peder Sørensen 

K ., var Sognepræst. Han dimitteredes fra Viborg Skole til Uni

versitetet 1775. K . L. Rahbek var bleven Student s. A., og mellem 

ham og K. kn)rttedes strax et Venskabsforhold, der aldrig skulde 

blive brudt. Sammen med Rahbek og andre Venner dyrkede K. 

Æsthetik, men forsømte derfor ikke historiske og biologiske Studier; 

han tog filologisk Examen 1778 og disputerede 1790 for den filo

sofiske Doktorgrad. K. var nogen T id  (1783— 85) Redaktør a f de 

Berlingske «Nyeste Efterretninger om lærde Sager*, desuden Med

arbejder ved Rahbeks forskjellige Tidsskrifter. 1792 udnæ\mtes K. 

til overordentlig Professor i Historie; Posten var dog uden Løn, 

indtil Professoratet i Statistik kunde forenes dermed 1797. K. tyn

gedes næppe a f  stor Lærdom, i alt Fald kom den ikke til at sætte 

Frugt i andre Skrifter end nogle Universitetsprogrammer og Lære

bøger; men hans Forelæsninger vare omhyggelige og i Formen til

talende. Bckjendt for sin litterære Dannelse og en vis Renhed i 

Smagen blev K. udnævnt til Medlem a f Theaterkommissionen 1794. 

Han viste under denne Virksomhed, at hans æsthetiske Standpunkt 

i flere Henseender var snævert og præget a f  cn ældre Tids For

nuftighed; hos den velvillige, blide Mand savnede man desuden 

den for en saadan Post nødvendige Karakterkraft. Sorgen over 

Bombardementet 1807, der tillige bragte ham materielle Tab, ned

brød hans Helbred, og han døde 29. Sept. iSio. K. var gift med 

Charlotte Amalie f. Fischer (gift 1793 f  1820).
Nyerup, Lit. Lex. L«rde Efterretn. i8 io , S. 535 f. Hundrup, Biogr. 

Efterr. om philol. Candidater S. 15. Steenstrup, Historieskrivningen i Danm. i 

det 19. Aarh. Johantus C. H . R , Steenstrup.

K ieru lf, L u ca s, 1692— 1739, Justitiarius, fødtes i Nibe 26. Juli 

1692 og var Søn af en Borger sammesteds, Jens Sørensen K ., og 

Dorothea Weidemann. Han synes ikke at være bleven Student, 

men var 1720 bosat i Viborg og kaldes da Kancelliassessor og 

Prokurator. Ved Nedsættelsen a f  den famøse Kommission i Dec.
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1724 til Undersøgelse a f Embedsmændenes Forhold («Bandekommis* 

sionen») kaldtes han til Kjobenhavn for at gaa den til Haande 

og var en a f dem, der deltoge i Aabningen og Gjeniiemgaaelsen af 

Brevene til mistænkte Personer. I Forening med Justitsraad Jens 

Seerup fik han det Hverv at foretage hertil sigtende Undersøgelser 

i Jylland. Formentlig som Belønning for god Tjene.ste udnævntes 

han 1727 til Kancelliraad og 16. April 1728 til Justitiarius i Over- 

hofretten i Norge; s. A. blev han virkelig Justitsraad. L. K. døde 

i Chri.stiania 24. Maj 1739. Han var gift: 1. 1720) med Johanne

Kirstine f. Lime ( f  12. Avg. 1724), 2. ( l O .  Jan. 1726) med Sophie 

Dorothea f. Møinichen, Enke efter Kjobmand Nils Arctander i 

Viborg (t  1723). Hun var en Søster af Etatsraad Chr. M. og over

levede sin Mand.
C. Bruun, Fred. Rostgaard I. f f , J , ffuit/ehii-Kaas.

Kierulfif, A n d rea s C h ristian , 1782— 1846, Overpræsident, en 

Søn af nedennævnte Viceadmiral Ole Andreas K., fodtes 12. Marts 

1782 i Kjøbenhavn. Han var oprindelig bestemt til at blive Sø

officer, men denne Plan opgaves senere, og 1799 blev han privat 

dimitteret til Universitetet. Allerede Aaret forinden han i 1802 tog 

juridisk Embedsexamen, var han bleven Kopist hos sin Fader, der 

den Gang var Holmens Overekvipagemester; 1806 blev han konstit. 

og 1807 virkelig Avditør, 1809 karakt. Overavditør, 1813 Assessor i 

Kjøbenhavns Politiret, 1814 tillige Medhjælper ved Politidirektør

embedet, 1816 Assessor i Højesteret; 1817 blev han i. Medlem a f 

den i Anledning a f  Tugthusets Brand nedsatte Standret og a f  den 

derefter nedsatte Kommission, var 1820— 3̂4 Politidirektør i Kjøben

havn og Justitiarius i Politiretten sammesteds, fra 1834 til sin Død, 

22. Avg. 1846, Overpræsident i Kjøbenhavn, 1828— 45 tillige Chef 

for Kjøbenhavns Politi og Kystpolitict; blev end videre 1824 fun

gerende Deputeret i det danske Kancelli og Chef for dettes 3. 

Departement, havde 1825— 31 fast Ansættelse som Kancellideputeret 

og Chef for 2. Departement, var 1831— 34 Medlem a f Karantæne

direktionen, 1831— 45 administrerende Direktør for Tugt-, Rasp- og 

Forbedringshuset samt 1834— 46 1. Medlem a f den administrerende 

Direktion for Kjøbenhavns Fattigvæsen. 1815 blev han Justitsraad, 

1831 Kommandør a f Danebrog, 1836 Storkors a f samme Orden og 

1845 Gehejmekonferensraad.

Med sin ualmindelige Arbejdsevne forbandt han stor Energi 

og en selvstændig Karakter. Denne sidste Egenskab bidrog ganske



K je ru lff (K ie n tiff), Andr. Chr. 199

naturlig sit til, at han saa hurtig opgav sin Stilling i det danske 

Kancelli, da han ikke kunde finde sig i Stemanns Egenraadighed. 

Skjønt hørende til «den gamle Skole» var han dog en a f  de forste 

højere Embedsmænd, der over for Frederik VI, med hvem han som 

Chef for Politiet kom i hyppig Forbindelse, anbefalede Indførelsen 

a f  raadgivende Stænder i Danmark. *—  i. Febr. 1809 ægtede han 

Magdalene Marie Estrup (f. 2. Marts 1782 f  9. Okt. 1838), en Datter 

a f  Etatsraad, Raadmand, By- og Raadstueskriver i Helsingør Lau

rits Christian E. og Anne Margrethe f. Gjerfnoe. 17. Juli 1841 

giftede han sig med Caroline Emilie Henriette I^arsen (f. 5. Juli 

1807 t  Juli *891), en Datter a f Skibsbygmester og Værftsejer 

I-^rs I.- (f. 1758 t  1844) og Jacobine f. Ursin (f, 1772 f  1819).
Personalhist. Tidsskr. I, 302 f. G. Kringdbach.

K ieru lff, Johann F rie d rich , 1807— 94, Retslærd, er fodt 

7, Dec. 1807 i Slesvig. 1831 blev han Dr. juris i Kiel, 1834 Pro

fessor i Retsvidenskab sammesteds. 1842 udnævntes han til Pro

fessor i Retsvidenskab ved Universitetet i Rostock. Her gik han 

over i Dommerstillingen og udnævntes senere til Præsident for 

Overappellationsretten i Lybek. Ved denne Rets Opløsning i 1879 

trak han sig tilbage til Privatlivet. 1882 fornyede Kieler-Fakultetet 

efter 50 Aars Forløb hans Doktordiplom. Han har bl. a. udgivet 

Overappellationsrettens Domme. Død 17. Juli 1894 i Lybek.
Alberti. Schlesw.-Holst.-Lauenb. Schriftsteller-Lex. Juh Lassen.

K ieru lff, O le A n d rea s, 1743— 1822, Søofficer, Søn a f  Kom* 

mandorkapitajn Andreas K . (f. 1697 f  16. Jan. 1755); Moderen hed 

Anna Cathrine f. Boye. K ., som var født 20. Marts 1743, blev 

Sekondtieutenant i Marinen 1763, Premierlieutenant 1764, Kapitajn* 

lieutenant 1770, Kapitajn 1781, Kommandørkapitajn 1790, Komman

dør 1797, Kontreadmiral 1809. Han afgik 6. Maj 1814 og erholdt 

s. D. Viceadmirals Karakter. I sin Ungdom gjorde K. bl. a. nogle 

Togter til Marokko. 1764— 69 assisterede han under Navigations

direktør Lous ved Søopmaalingen. 1770 var han Chef for Bom

barderskibet «Pakan» og deltog med dette i Admiral F. C. Kaas’ 

uheldige Togt til Algicr. 1774—75 deltog han i Forarbejderne til 

Anlæggelsen a f  Ejderkanalen, 1783 udførte han en Opmaaling og 

Kortlægning a f  Kjøbenhavns Havn. 1784 var han Chef for Kadet

skibet, Aaret efter i Husum for at udkaste Planen til et Harae- 

anlæg sammesteds. 1775 udnævntes K. til Ekvipageraester for
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Frederiksvæms Værft; 1780 forlod han atter Norge for at overtage 

Stillingen som Viceekvipagemester paa Gammelholm. 1783— 84

ledede han Opmudringsvæsenet ved Kjøbenhavn, 1789 forfremmedes 

han til Ekvipagemester og blev endelig 1792 Overekvipagemester 

(Holmens Chef), i hvilken Stilling han forblev til sin Afgang. Det 

blev saaledes K ., der fik det tunge Hverv at udlevere Flaaden til 

Englænderne og efter dette at gjenoptage Værftets Virksomhed fra 

bar Bund. I Følge L. Engeltofts Optegnelser forlob hans Under

handlinger med den engelske befuldmægtigede Sir Home Popham 

ikke uden Rivninger, hvilke foranledigede, at K . til sidst bad sig 

fritaget for at føre videre Forhandlinger med ham. Udleveringen 

blev derefter fortsat a f Kapitajn Rosen vinge. Englænderne, der

ønskede at ødelægge Dokken, søgte forgjæves at true K . til at 

paa vise dem Maaden, hvorpaa Bassinet kunde tommes. 1811 blev 

K. Kommandør a f  Danebrog. K . døde 6. Marts 1822. Han blev 

1775 gift med Ane Christine Rasch.
Thaanip, Fædrenelandsk Nekrol<^ 1821— 26. With.

K jæ r, jvfr. Kjer.

K iæ r, F red erik  F red erik sen , 1825— 93, Diplomat, er født i 

Kjobenhavn 31. Maj 1825. K. blev allerede i. Nov. 1841 Sekond- 

lieutenant i Infanteriet, hvorfra han 4 Aar senere forfiyttedes til 

Gardehusardivisionen og i 1849 Livgarden til H est, omtrent 

samtidig med at han forfremmedes til Premierlieutenant. I 1860 

blev K . Ritmester ved Livgarden, 1865 Eskadronschef i Gardehusar

regimentet og i 1869 Stabschef hos Generalinspektøren for Rytteriet, 

men i 1872 tog han sin Afsked a f  Militær^enesten, da han længe 

havde ønsket at indtræde i Diplomatiet, i hvilken Anledning han 

i Aaret 1858 havde arbejdet som Volontær i Udenrigsministeriet og 

i 1863 ogsaa havde faaet en Mission overdraget, nemlig at notificere 

Tronskiftet til det græske Hof. K . var først 8 Aar Gesandt i Rom 

(1S72— 80) og derpaa i Wien til 1884, da han forflyttedes til den 

langt vigtigere Post i St. Petersborg, som han beklædte til sin Død,

26. Marts 1893. A f  særlige Missioner, der bleve K . overdragne, 

maa nævnes, at han i 1878 sendtes i Spidsen for et Gesandtskab 

til Madrid i Anledning a f Kong Alfons X Il’s Formæling, og at 

han i 1882 sendtes til Belgrad for at overbringe Kong Milan a f 

Serbien Elefrntordenen samt Anerkjendelsen a f  dette Kongerige. 

K ., der var blevet Oberst, da han forlod Hæren, og som i 1869 

havde erholdt Kammerherretitelen, fik i 1883 et nyt Afskedspatent
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som Generalmajor. Ridderkorset havde han allerede faaet i i$4$, 

i en .Alder a f  23 Aar, efter Træfningen ved Hoptrup, hvor han 

udviste stor Uforfærdethed og fik Hesten skudt under sig, hvad der 

medforte, at han faldt i Fangenskab. Kommandørkorset a f 2. Grad 

fik K. i 1S76, a f  I .  Grad i 1878 og Storkorset i 1887. —  K . ægtede

7. Sept. 1S46 paa Hvidkilde Anna Vilhelmine Augusta Riis (f. 26. Maj 

1827). K ., der besad et meget smukt og vindende Udvortes, var

en dygtig Diplomat og afholdt Personlighed. C. Zytpkin'Adder.

K jæ r, H ecto r F re d erik  Jan son , 1801— 87, Læge, var en Son 

a f  Hospitalsforstander, Kancelliraad Jørgen K . og Anne Margrethe 

Sophie f. Piesner og fødtes i Ribe 12. Juli 1801. Dimitteret fra 

Horsens Skole 1820 fungerede han i sine Studieaar som Kandidat 

ved Almindeligt Hospital (1823— 28), tog 1826 den kirurgiske og 

1828 den medicinske Examen. Derefter var han praktiserende 

Læge i Varde, indtil han 1832 blev Distriktskirurg i Holstebro. 

1839 blev han Distriktslæge i Ribe, 1844 Stiftsfysikus sammesteds. 

1856 blev han Justitsraad, 1869 Etatsraad. I  sin EmbedsstilUng og 

som stærkt beskæftiget praktiserende Læge vandt han megen og 

vel fortjent Paaskjønnelse. Efter 1882 at have taget sin Afsked fra 

Fysikatet —  hWlket hans Son Jørgen Johan K , (f. 5. Febr. 1829) 

derefter blev Indehaver a f  —  privatiserede han i Ribe til sin Død,

12. Juli 1887. 1828 havde han ægtet Rebecca Comelia Louise

Krohn ( j  19. Nov. 1857), Datter a f Major i .Artilleriet Johan Jacob K.
Carøe Selmer, Den danske I.«gestand, 6. Udg. Erslew, Forf. Lex. 

Cgeskr. f. Læger 4. R. XVI, 135. J u l Petersen.

K jæ r, Ludolph O ve, f. 1830, Filolog. Han blev født 12. Marts 

1830 i Varde og er Søn a f ovennævnte Stiftsfysikus H. F. J. K. 

Han dimitteredes 1847 fra Ribe Skole, vandt 1851 Universitetets 
Guldmedaille for den filologiske Prisopgaves Besvarelse og tog 1854 

filologisk-historisk Embedsexamen. Derpaa var han en Tid Med* 

bestyrer af «Latin* og Realskolen i Store Kongensgade» (nu «Ly- 

ceum»), men fratraadte senere Bestyrelsen og har derefter privati

seret. 1858 ægtede han Sophie Henriette Frisch (f. i. April 1838), 

Datter af Proprietær Constantin F. til Charlottendal og Catharine f  

Tutein; men Ægteskabet opløstes 1868, og hun giftede sig derpaa 

med Læge P. F. C. E. Salicath. A f  videnskabelig Betydning er hans 

Skrift «De sermone D. Junii Juvenalis» (1875); for øvrigt har han
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udgivet ct «Dansk-latinsk Lexikon» (1S70) og Overs<ettelser a f  Horats, 

Juvenal m. m.
Hundrup, Bi<^. EUerr. oin philol. Caodidater, 2. Cdg. CL Gtriz.

K jæ r, S e v e rin , f. 1843, historisk Forfatter. K. er født i 'l'ni- 

strup, Lyngby Sogn ved Orenaa, 30. Nov. 1843. Hans Fader, 

Michael Julius K ., var Gaardmand, hans Moder hed Marie f. Høi* 

feldt. 1862 dimitteredes han fra I.,yngby Seminarium og blev s. A. 

Andenlærer i Baarse, hvor han en Tid var Formand for Sogne* 

raadet. 1875 blev han Lærer i Borup ved Præstø og 1880 Forste* 

lærer og Organist i Kongsted i samme Egn. 26. Okt. 1875 giftede 

han sig med Dorthea Petersen, Datter a f Gaardejer Peder Ras* 

mussen i Baarse. —  I hans Morfaders Hus, hvor han opholdt sig 

en stor Del a f  sin Barndom, vaktes hans Sans for gamle Minder, 

og denne paavirkedes igjen i det sagnrige Sydsjælland. Resultatet 

a f  hans Arkivstudier er følgende Skrifter: <Fra Stavnsbaandets 

Dage» (fS88), cGjøngehovdingen Svend Poulsen og Snaphaneme» 

(1892) og «Præsten i Vejlby Søren Jensen Qvist, hans Slægt og 

Samtid» (1894). I disse Skrifter har han kunnet sammenholde Sagn 

med historiske Kilder og har ydet fortrinlige Bidrag til Kritikken 

a f  Nutidens Folkesagn, foruden at han har meddelt fyldige og 

interessante Oplysninger om ældre Tiders Kulturforhold.
Næstved Tid. 1892, Nr. 244. Q, N ielsat.

K jæ r, S ø r e n , — 15S2, Borgmester, Tolder og Forfatter. 

Denne i sin 'l'id meget betroede Mand var født i Ribe. Han maa 

have gaaet i Latinskole; men for øvrigt gik han Skrivervejen, hvor* 

for han ofte betegnes med TilnaMiet Skrwer. Efterretningerne ere 

usikre, om han først har været «Rigens Skrivere eller Slotsskriver 

i Kjøbenhavn. Fra 154S træfte vi ham i Kolding, hvor han for* 

modentlig allerede tidligere ved Ægteskab med Anne, l.)atter a f  

Knud Thuresen, maa være kommen ind i en praktisk Stilling, da 

han snart blev Borgmester der i Byen; 1549 beskikkedes han tillige 

til Tolder sammesteds med den Opgave paa Kronens Vegne «at 

oppebære Told og Sise a f  Øxne, Heste, 01 og andre Varer*. I 

den dobbelte Stilling som Borgmester og Tolder ved det vistnok —  

næst Helsingør —  vigtigste l'oldsted i Riget forblev S. K . i en 

Menneskealder med megen Anseelse. Store Summer gik gjennem 

hans Hænder, og han var en Slags Underrentemester, da Udbeta

linger i Rigets Anliggender ofte anvistes direkte paa Toldkassen.
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Samtidig syslede S. K. med en i sin Tid paaskjonnet Forfattervirk* 

somhed; nu kjendes dog kun Titlerne paa 3 a f  ham fra Tysk og 

Latin bearbejdede bibelske Skolekomedier («Abraham«, «Jephta», 

«Nabal»); derimod er et Par ret smukke Salmer af ham bevaret, 

hvoriblandt den af Grundtvig omarbejdede: «Rejs op dit Hoved, 

al Kristenhed*. Han dode 24. Marts 1582 og hans Hustru faa 

Dage efter. —  Da S. K. var kjendt og yndet a f Kongehuset, som 

ofte opholdt sig paa Koldinghus, skyldes det hans Indflydelse, at 

Enkedronning Dorothea 1566 skjænkede Kolding Skole en ny 

Kygning.
Ny kirkehist. Saml. III og V Personalhist. Tidsskr. VI, 15S.

Af. F . Rørdam.

K jæ r, S ø ren  N ielsen, 1827— 93, Politiker, født 7. Jan. 1827 

i Vinderslev, Lysgaard Herred, Søn af Lejehusmand Niels Sørensen 

K . (f. 1797 t  1847), maatte allerede i 10 Aars Alderen ud at tjene 

for sit Brød. Han var 1849— 5® Soldat (blev saaret ved Isted) og 

overtog derefter Moderens Huslod i Ilsø, Skjern Sogn, Middelsom 

Herred. Ved Driftighed og Sparsommelighed arbejdede han sig 

saaledes op, at han 1864 kunde kjobe en lille Gaard i Nabosognet 

Helstrup, og senere blev han endog en velstaaende Mand. Han 

blev tidlig greben af politisk Interesse og søgte 1855 forgjæves Valg 

til Folketinget i Viborg Amts 4. Kreds, men naaede næste Aar sit 

Ønske ved et Udfyldningsvalg og sad nu uafbrudt i Folketinget 

for denne Kreds i 25 Aar indtil Sommeren 1S81; var ligeledes 

valgt her til Rigsraadets Folketing 1864— 66. K. gjorde tidlig en 

vis Opsigt som Rigsdagsmand. Han havde et lyst Hoved, hurtig 

Opfattelse og god Hukommelse og forbandt hermed en naturlig 

Veltalenhed og et uforfærdet Mod til at give sig i Kast med poli* 

tiske Modstandere, der stode langt over ham i Dannelse og Kund

skaber. Han sluttede sig strax til den Tscherningske Gruppe og 

optraadte som en udpræget Modstander a f det national-liberale 

Parti; særlig angreb han Redaktør C. Bille for «Dagbladets« haan- 

lige Udfald mod Bønderne (^Transtøvler* o. lign.) og misbilligede 

skarpt dets krigerske Iver 1864 og dets skandinaviske Tilbøjelig* 

heder. Men ikke mindre bittert var hans Angreb paa Finans* 

minister David 1865 for dennes Ord om «den kofteklædte Abso

lutisme«, og han tilraadede derimod Sammenslutning mellem de 

store og smaa Landbrugere. Ligeledes var K. meget voldsom i 

sine Udtalelser imod Præsterne, og medens han ivrig krævede
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Undervisningen i Almueskolerne udvidet, var han ikke velstemt 

over for Folkehøjskolerne, der «snarere gik ud paa at danne en 

Overbondestand end paa at være en almindelig Læreanstalt for 

Folkelivet*. 1870 sluttede K . sig til «det forenede Venstre*, gik 

1878 ved dets Deling til den moderate Gruppe og traadte djærvt op 

imod Berg. Skjont ellers ivrig for Besparelser og særlig i Forsvars

udgifterne stemte K. 1880 for den nye Hærordning og mistede 

derfor sin Plads i Tinget 1881. Først 1887 blev han gjenvalgt, 

men faldt paa ny 1890 og maatte 1892 søge sig en ny Kreds 

(Aarhus Amts 3. Kreds). —  K. var desuden siden 1873 Distrikts- 

kommissær i den nørrejyske Brandforsikring og 1878— 80 Næst

formand i dens Bestyrelse. Døde i i .  Dec. 1893. K . blev 1854 

gift med Christine Marie Nielsen ( f  i. Marts 1830), Datter a f Skov

foged Niels Christensen i Hjermind.
Wulff, Den danske Rigsdag. Nicstved Tid. la .Jan . 1892. Aarhus Amtelid. 

12. Dec. 1S93. E m l ElberUng.

K jæ rbøllin g, N iels, i8o6— 71, ornithologisk Forfatter, fødtes

I I .  Okt. 1806 i Dynnevit paa Als, hvor hans Fader, Jørgen Nielsen 

K ., var Skolelærer. Moderen hed Marie f. Lorentzen. Efter at 

han 1827 havde taget Skolelærerexamen roed Udmærkelse ved Skaa- 

rup Seminarium, blev han 1831 ansat som Lærer i Marstal, senere 

(1836) i Ærøskjobing. Med levende Interesse for Naturen benyttede 

han her al sin Fritid til botaniske Studier og til at gjøre Iagt

tagelser over Fuglenes Liv. 1843 udgav han en Haandbog i Fri

lands- og Blomstergartneri, og det følgende Aar erholdt han Posten 

som Inspektør ved det a f Haveselskabet for Jylland, Fyn og Slesvig 

oprettede Haveanlæg ved Snoghøj. Fra 1844— 47 redigerede han 

den a f  det nævnte Selskab udgivne «Haveavis», K .s Virksomhed 

som Havebrugsmand havde henledet Konferensraad Collins Op

mærksomhed paa ham, og ved hans Hjælp lykkedes det K . at 

opnaa en betydelig kongelig Understøttelse til Udgivelsen a f  det 

store Værk «Omithologia Danica, Danmarks Fugle* (1847— 5̂ )

60 kolorerede Tavler i Folio. 1854 og 1856 udkom der Supple

menter med Tavler ril Hovedværket, og det samlede Atlas ftrem- 

traadte nu under Titelen «lcones omithologiæ Scandinavicæ*, inde

holdende 104 Tavler med o. 600 Figurer. Som videnskabeligt Ar

bejde har Værket kun ringe Betydning, men det har i høj Grad 

bidraget til at vække og udbrede Interessen for denne Del a f vor 

Fa\ma og har i en lang Aarrække tjent som populær Vejleder ved
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Studiet a f  vore danske Fugle. Under Titelen «Skandinaviens Fugle» 

er det senere (1875— 77) udgivet a f  Jonas Collin med en fuldstændig 

omarbejdet Text. —  1859 gnmdlagde K . den zoologiske Have ved 

Kjobcnhavn i den ham overladte saakaldte ^Prinsesse Vilhelmines 

Have» ved Frederiksberg Slot. Ved hans Dod, 2. Jan. 1871, blev 

Haven overtaget a f  hans Son» som 1872 overdrog den til et .Aktie

selskab. 1852 modtog K . Diplom som Dr. phil. fra Universitetet i 

Jena. 1832 ægtede han Christine PIoug-Ni.ssen ( f  21. Juli 1878), 

Datter a f  Møller P.-N.
Erslew, Forf. Lex. Sondagsposten 1871, Nr. 368. Nord. Convers. Lex., 

3« Jonas CoHitt.

K iæ rsk o u , F re d erik  C h ristian  Jacob sen , 1805— 91, Land

skabsmaler, fødtes i Kjøbenhavn 26. Marts 1805 og var Søn a f  K o

pist i Politiretten Frederik Jacob K . og Susanne Dorothea f. Lind. 

Da Forældrene døde fra ham i hans 9. Aar, blev han sat i Waisen- 

husets Skole, og etter sin Konfirmation kom han ind i .Akademiets 

Omamentklasser, hvor han gik i nogle Aar. Samtidig var han 

bleven sat i Malerlære for at uddannes til Dekorationsmaler, da 

Landskabsmaler J. P. Møller ansaa det for en sikrere Levevej end 

at blive Kunstner. Imidlertid begyndte han at rykke op i Aka

demiets Skoler, fra Frihaandstegneskolen til Gibsskolen (1827), og 

da han som Dekorationsmaler (Malersvend) hos ‘ Hambros Enke 

maa have anset sin Stilling som sikret, giftede han sig 24. Nov. 

s. A. med Ida Gindrup ( f  6. Nov. 1880). Han vedblev dog at 

besøge Akademiet, rykkede i 1830 op i Modelskolen og vandt ved 

Sommerkonkursen i 1832 et Accessit og i 1833 en Pengepræmie 

som Landskabsmaler. Han havde nemlig dels paa Eckersbergs, 

dels paa J. L. Lunds Malerskoler ihærdig lagt sig efter I.^ndskabs- 

maleriet og var allerede begyndt at udstille i dette Fag fra 1826. 

Hans Billeder vandt hurtig Anerkjendelse, og i 1837 var Akademiet 

villigt til at anbefale ham til Fonden ad usus publicos, men raa- 

dede ham dog til hellere at vente. Da det endnu ikke var lyk

kedes ham i 1840 at opnaa Rejseunderstøttelse, rejste han til Fyn 

til en Svoger, som synes at være den, der laante ham Penge til 

Udenlandsrejsen, og der fra over Hamborg til Dresden og Miinchen. 

I 1841— 42 havde han endelig Akademiets sædvanlige Rejsestipen

dium. I Miinchen, hvis Malerskoles Indflydelse vedblev at spores hos 

ham, navnlig i Behandlingen a f  Træernes Løvværk, var han saa heldig 

at sælge flere Billeder til Grev A . W. Moltke, som ogsaa i Hjemmet
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havde stottet ham; ligeledes havde Kunstforeningen baade før og 

under Rejsen kjøbt Billeder a f ham. Da han i Forsommeren 1843 

var kommet hjem, agreeredes han efter at have indsendt et Parti 

fra Etschdalen og nogle Skitser og hk ti! Opgave at male et 

•Landskab i en tyrolsk Bjaergegn®. Paa dette Billede blev han 

1845 Medlem a f Akademiet. I 1848 blev han tillige Medlem af 

Kunstakademiet i Stockholm, og i 1859 fik han Titel a f Professor.

K .s Billeder udmærke sig ved smuk Anordning og i det hele 

et heldigt Valg a f Æmner; men i Udførelsen spores stadig den 

ældre Skoles Lyst til at give for meget i det enkelte i Tegningen, 

navnlig i 'Iræerne, hvorunder den maleriske Virkning lider, og et 

vist konventionelt Præg bliver fremherskende. Der var imidlertid 

stedse saa meget tiltalende i K.s, i de senere .Aar især temmelig 

smaa Landskaber, at han til sin sene Alderdom bevarede en anselig 

Kreds a f Kjobere. A f hans større Billeder ejes flere af Grev 

Moltke-Bregentved, ligesom han heller ikke sjælden solgte Billeder 

til Udlandet, Sverige, Tyskland og .Amerika. Hans største Billede, 

et Portrætlandskab med Bernstorff Slot, blev malet som Brudegave 

til Prinsesse Alexandra a f Wales (1863) og er nu i England. I den 

kongl. Malerisamling findes et landskab Ira Bleking (udstillet 1855), 

hvori Blæstvejrssiemning virkningsfuldt er gjengivet, og et icSjæl* 

landsk Landskab» (udst. 1871); desuden ejer Samlingen 3 a f  hans 

Ungdomsarbejder. K., som fra 1867 havde Medlemsbolig paa Char- 

lottenborg. var en lille, væver Mand med et frisk og forholdsvis 

ungdommeligt Udseende og med en utrættelig Arbejdskraft, som 

først Døden afbrød, i del han 6. Juni 1891 uden foregaaende Ilde

befindende pludselig faldt død om. Siden 1865 havde han været 

tilsynshavende (Konservator) ved den Moltkeske Malerisamling.
W«ilbach, Konsinerlex. Ph. Wetlboch.

K iæ rsk o u , H jalm ar F red erik  C h ristian , f. 1835, Botaniker, 

er Son a f  ovennævnte l.andskabsmaler F. C. J. K. Han fødtes i 

Kjøbenhavn 6. Avg. 1835, blev Student fra Borgerdydskolen paa 

Christianshavn 1855, tog Magisterkonferens i Naturhistorie 1862. 

Han har været ansat ved Botanisk Have siden 1861, først som 

Assistent, derefter tillige som Bibliothekar (1875— 83); fra 1883 som 

Inspektør ved Musæet. Han har desforuden været Redaktør af 

• Botanisk Tidsskrifts (1869— 93), Lærer ved det Monradske Kur

sus for Seminarister (o. 1S82— 1889), Docent ved Polyteknisk Lære

anstalt (fra 1882), Medarbejder ved V. Steins kemiske Laboratorium
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(1876— 83) m. m. Han blev gift 3. Maj 1873 med Margrethe Olivia 

Gindnip (f. 24. Juli 1853), Datter a f  Kjøbmand Otto Joachim G. i 

Rodby og Elise Amalie f. Pøhier. ■—■ Hans videnskabelige Arbejder 

have været dels a f systematisk Natur (Spaniens Lythrariaceer, vest

indiske og brasilianske Myrtaceer^ samt i Forbindelse med Samsøe 

Lund en Monografi a f Kaalens, Rybsens og Rapsens Kulturformer), 

dels anatomisk-tekniske (om Melundersøgelser, Frøskalsbygning hos 

Raps). Warmittg.

K jæ ru p , Jacob , f  1751, s. Kæmp.

K jo g e , A n d e rs  P ed ersen , — 1588, Professor, var født i 

K jcge og blev 1558 Rektor ved vor Frae Skole i Kjøbenhavn efter 

s. A . at have taget Magistergraden; 1564 blev han Professor i 

Mathematik ved Universitetet og aflagdes med et Kanonikat i Lund. 

Nogen stor Dygtighed har han næppe været; imidlertid vakte det 

dog ikke ringe Misfornøjelse og Modstand i hans Kollegers Kreds, 

da Kongen 1577 afskedigede ham for at skaffe Plads til Jørgen 

Dyb vad (IV, 373). Sin o\Tige Levetid tilbragte K. ved sit Kano

nikat i Lund, der var blevet noget forbedret a f Kongen. Han 

døde 27. Juni 1588. Hans Hustm hed Mette Hermansdatter. Hans 

Skrifter, der bestode a f nogle Almanakker og en Del akademiske 

Theses, synes nu alle tabte.
Rørdam, Kbhvns Universiteis H ist 1537— 1621 II, 563 ff. f f ,  JP, Rørdam.

K jø g e , P ed er N ielsen, '— 1695, Salmedigter. Første Gang, 

han findes omtalt, er 1648, da han var bleven Herredsskriver i 

Baag Herred, senere blev han det ogsaa i Vends Herred; 1673 

nævnes han som Raadmand i Assens, hvor han ved sin Dod i 

Forsommeren 1695 Byfoged. 1693 udgav han «Vandrebog udi 

Rim, indeholdende Morgen- og Aftensange til hver Dag i Ugen»; 

et Exemplar, vistnok det eneste, der endnu er i Behold, findes paa 

Universitetsbiblioiheket. .Af de aandelige Digte i den er «De hellig' 

tre Konger saa hjærtensglad*, hvortil Motivet maaske nok har 

været en ældre Salme, gaaet over i flere danske og norske Salme

bøger, saaledes i Konventssalmebogen. En anden, «Gud ville vi 

nu prise», cr a f Rudelbach henregnet til «det bedste og fuldkom

neste, den danske Salraelitteratur har at fremvise».
Kirkehist. Saml. 3. R. II, 760 ff. UI, 472 f. V. Bang, Biogr. Efterretn. 

om Forff. og OversaUere af Salmer. Vtlh. Rang.

K jo m in g , s. Kyming.
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K laru p , C h risten  Jen sen , — 1759, Legatstifter, blev 1717 

ansat i Statens Tjeneste; efter i nogle Aar at have været Tøjhus* 

skriver udnævntes han 1729 til Postkasserer i Kjøbenhaxia. 1735 

blev han Kammerraad, 1749 Justitsraad. K ., der døde 29. Dcc. 1759, 

var gift med Lene f. Biering (f. 28. Febr. 1704 i Kjøbenhavn, f  30. 

April 1750), men havde ingen Børn. Ved en fornuftig Økonomi 

havde han samlet sig en Formue a f  50000 Rdl. og ved Testamente, 

oprettet samme Aar, som han døde, bestemte han, at den Halvdel 

deraf, som ikke tilM dt hans Hustrus .Arvinger, skulde anvendes til 

et Legat til Fordel dels for Skolebørn, dels for hans og hans af

døde Hustrus Efterslægt. Legatet, der ved Bestemmelser i den 

prakti.sk skrevne Fundats i Aarenes Løb er voxet til 100000 Kr., 

bestyres a f  en Direktion a f  Slægten, hvoraf Jacob Langebek var 

det første Medlem. Sc/us Elvins.

de K lau m an , M artinus C h ris tia n , 1784— 1S37, Søofficer, 

Son af Kapitajn Gregorius de K . (f. 24. Nov. 1744 f  23. Dec. 1788) 

og Anna Barbara Charlotte f. Thye (f. 1755 f  29. Jan. 179S). K. 

fødtes 5. Febr. 1784, blev Sekondlieutenant i Marinen 1805, Premier- 

lieutenant 1811, Kapitajnlieutenant 1818 og Kapitajn 1S28. Som ung 

Officer ansattes han ved Kanonbaadsftotillen ved Elben og bestod 

her 1809 under Konvoieringen mellem Gluckstadt og Ejderen 3 ære

fulde Træfninger med de engelske Krydsere. Ligeledes havde han 

1823 Kamp ud for Biisom med 6 Kanonbaade mod 10 engelske, 

a f  hvilke det lykkedes ham at skyde de 2 i Sænk og forjage de 

andre. 1814— 15 var K. næstkommanderende paa Briggen «Bom- 

holin* i Middelhavet og Vestindien; efter sin Tilbagekomst ansattes 

han som Indrulleringsofficer paa Femern. 1824— 25 Chef for Briggen 

«St. Croix» i Vestindien og Middelhavet og 1828 Chef for Briggen 

«St. Thomas» paa et lignende Togt. Senere foretog han talrige 

Rejser til Udlandet for sit Helbreds Skyld. 1837 udnævntes K . til 

Chef for Korvetten «Diana», men døde 9. Marts, inden Skibet var 

afsejlet. 1812 blev K. gift med Emilie Dorothea Drewsen, Datter 

a f  Papirfabrikant D. Ægteskabet blev snart opløst ved Separation.

C. mth.
K lau sen , jvfr. Clausen.

K la u se n , G ottlieb  E rn s t, 1762— 1851, Rektor, blev født 

6. Sept. 1762 i Karlum i bønder .Amt, hvor Faderen var Præst. 

Efter at have afsluttet sine filologiske Studier i Kiel blev han ansat 

som Lærer ved Gymnasiet i Altona, avancerede 1786 til Subrektor,
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1789 til Konrektor, 1704 til Rektor og Professor, i hvilken Stilling 

han virkede til 1841, da han tog sin Afsked med Titel af Etatsraad. 

Han døde 21. Jan. 1851. Han var Broder til Stiftsprovst H. G. 

Clausen (III, 606). Foruden at være anset som dygtig Lærer og 

Rektor har han gjort sig bekjcndt som begavet Digter og Lejlig

hedstaler. Hans «Gedichte u. Vortrage in gebundener u. ungebun

dener Redei* ere samlede i 2 Bind (Altona 1835). Nogle a f Dig

tene, «Lyrische Gedichte f. den Gesang bei Pianoforte od. Harfe» 

(1823), har han selv sat Musik til. Særlig kan fremhæves Digtet 

«Der Mordbrandraub der danischen Flotte* (skrevet 1808).
AUg. Deutsche Biographie XVI. Brilramer, Deutsches Dichter-Lex.

C. A . Nissen.

Klavsen» S ø ren  H å rd e s , 1829— 73, Skolemand, var Søn a f 

Gaardejer Claus Madsen og Karen Petersen, f. Nim, og blev født 

2. April 1829 paa Harresøgaard. 1849 dimitteredes han fra Jelling 

Seminarium og var derpaa Huslærer, indtil han 1852 blev Lærer 

ved den nyoprettede Realskole i Middelfart. 1858 fik han Ansæt

telse ved Skolevæsenet i Odense og døde her 2. Juni 1S73. 

ægtede 2. Juni 1853 Maren Johanne Jørgensen (f. 10. Marts 1835), 

Datter a f Kjøbmand Niels Chr. J. i Middelfart. Han har skrevet 

nogle topografiske og pædagogiske Smaating og udgav i Forening 

med flere andre 1861 «Dansk Skoletidende* og 1862— 69 «Nordisk 

Skoletidende#. Joakim Larsen.

K lee , F red erik  A lex an d er G ottlieb, 1808— 64, Postembeds

mand og historisk Forfatter. Fr. K. fødtes i Rorvig 26. Nov. 1808. 

Faderen, H. G. K., var Russer a f  Fødsel, men som gift med en dansk 

Dame var han traadt i dansk Tjeneste og udmærkede sig som 

tapper og dygtig Officer. Først da hans Fædreland angrebes 1812, 

vendte han tilbage, indtraadte i den russiske Hær og deltog i de 
næste Aars Felttog; i nogen Tid var han Kommandant i Ncumiinster 

og viste Danmark vigtige Tjenester. Efter Freden opholdt han sig 

afvexlende i Rusland, Danmark og Norge ( f  i Rusland 1829). 

Sønnen, som havde fulgt Faderen paa hans skiftende Opholdssteder, 

blev 1826 dimitteret til Universitetet i Kjøbenhavn, tog 1831 juridisk 

Embedsexamen, blev 1834 surnumerær, 1840 virkelig Fuldmægtig 

under Generalpostdirektoratet, 1847 Chef for Postvæsenets Revisions

kontor. 1852 fik han Titel a f Justitsraad. 1842— 43 var det ham 

overdraget at berejse Landet for at udarbejde et Forslag om Om

regulering a f  Postforbindelserne, og hans Plan lagdes til Grund for

Dansk biogr. Lex. IX . April 1895. 14
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den nye Ordning. K. viste i det hele varm Iver for vort Kommuni- 

kationsvæsen og har megen Fortjeneste a f  dets Udvikling; saaledes 

udarbejdede han sammen med Dr. C. M. Poulsen det første ud

førlig motiverede Forslag om et Jæmbane-, Dampskibs* og Tele

grafsystem for Danmark og Slesvig (1850). X862 konstitueredes han 

som Regeringens økonomiske Kontrollør ved den jysk-fynske Bane. 

Den livlig begavede og energisk arbejdende Mand havde imidlertid 

ogsaa Interesser a f  helt anden Art. Allerede som Student havde 

han drevet historiske Studier og vundet Universitetets Guldmedaille 

for en Afhandling om Rygens Forhold til Danmark indtil 1658. 

Han udgav praktisk indrettede, historiske Hjælpemidler og ligeledes 

paalidelige og velskrevne større Haandbøger over «Evropa siden 

i8i 5» (1837), «Amerika, især i den nyeste Tid» (1837— 39), «De 

cvropæiske Staters Historie siden i8i5» {4 Bd., 1860— 63). Med 

sine historiske Studier forbandt han geologiske og palæontologiske; 

hans i forskjelligc Skrifter (saaledes «Syndfloden», 1842, «Sten-, 

Bronce- og Jærnkulturens Minders, 1854) fremsatte Theorier om 

Jordklodens ældre Tilstande og om forskjellige ethnografiske For

hold i Fortiden vare dog snarere prægede a f dristig Originalitet 

end holdbare. —  K. repræsenterede 1858— 64 Randers Amts 2. 

Valgkreds i Rigsdagen. Han døde 13. Marts 1864. K . var 1837 

bleven gift med Caroline Sophie Frederikke Marie Nicoline Moth 

(f. 14. Juli 1812 f  14. Dec. 1884), Datter a f Major F. C. P. M.
Ersiew, Forf. Lex. Illustr. Tid. 20. Marts 1864.

Johannes C  H . R . Sieenstrup.

K leen , P eter, 1732— 66, Litterat, blev fodt 21. Fcbr. 1732, 

ansattes som Skriver ved Feltkommissariatet, blev 1762 Overkrigs

kommissær og 1763 Chef for Krigskancelliets Kassererkontor, men 

døde, kun 34 Aar gammel, 1766. Han var en Mand med betyde

lige litterære Interesser, afholdt i sin Kreds og bekjendt for sit 

joviale Lune. Han har i Prosa oversat paa Tysk Tullins Digt om 

Skabningens Ypperlighed (1765) og var sammen med C. Fleischer 

og Gerstenberg Udgiver af de saakaUlte «Sorøske Samlinger* 

(s. VI, 6), ligesom han og leverede Bidrag til de slesvigske «Litte- 
ratiirbriefc* og til det af Gerstenberg og Jac. Fr. Schmidt (senere 

Præst i Gotha) i Slesvig 1763 udgivne Ugeskrift «Der Hypochon- 

drist, eine holsteinische Wochenschrift von Herrn Zacharias Jern

strup*.
Iri.s og Hebe 1809, 1, 18. 0 . Lorck) Fortges. Nachrichten von d. Ziistande 

der Wissenschaften IV, 6, 60 f. Nyerup, Lit. Lex. A . Juntaen.
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K lein , A u g u st H enning, f. 1839, Arkitekt. A. K. er Søn a f 

Murmester Ditlev Vilhelm K. (f. 4- Avg. 1793 f  15. Febr. 1868) og 

Marie Kirstine f. Skousboe (f. 14. Sept. 1806 f  20. Dec. 1891) og 

er fodt i Kjøbenhavn n .  Okt. 1839. Han er uddannet som Poly

tekniker, Tømrer og Arkitekt, men naaede dog ikke at faa Aka

demiets Afgangsbevis, da han samtidig med sine akademiske Studier 

arbejdede som Tegner hos Bindesboll og Mcldahl, for hvilken sidste 

han 1862— 65 var Konduktør ved Frederiksborg Slots Gjcnopførelse. 

1864 deltog han i Krigen som menig ved 18. Regiment og var med 

paa Als. Hans Hovedvirksomhed som Arkitekt har v»rct knyttet 

(il Landet; foruden over en Snes større Landbrugsbygninger og 

mange mindre har han opført følgende Hovedbygninger: Faarevejle 

paa J«angeland 1867, Rønningesøgaard ved Nyborg 1869, Oxholm 

paa TØSw 1870, Vrangsgaard ved Vordingborg og Adamshøj ved 

Ringsted 1872, Frederiksberg paa Langeland 1873, Blidstrup og Højeris 

paa Mors, Marienlyst ved Vordingborg og Stubberup ved Borup 

1874, VOrgaard ved Aalborg 1875, Ny Kirstineberg paa Falster og 

Klintholm paa Møen 1876, Hverringe og Lundsgaard ved Kjærte- 

minde 1877 og 94, Skovsbo ved Nyborg i88i, Tølløse 18S4, Høje 

Sandbjærg 1883, Mejlgaard ved Grenaa 1892, Skjoldgaarden 1894 

og ledet Restavrationen a f Egeskov paa F)m 1891 samt opført 

Tranekjser Kirke 1886. Han har været i London 1862, i Stockholm 

1874, i Frankrig og Holland 1874 og 78, i Tyskland og Schweits 

1892. Han har leveret adskillige Artikler til «Ugeskrift f. Land

mænd» og »Tidsskrift f. Landøkonomi» samt selvstændig udgivet 

»Tegninger til Landbrugsbygningers (1876) og »Danske Landbrugs

bygningers (1893). Han ægtede 1871 Pouline Clementine Lorentzen 

(f. 19. Juni 1850).
Weilbach, Konstnerlex. £riJt SchiødtC.

K lein , C h ristian  S o p h u s, f. 1824, Jurist, Politiker, Minister, 

er Søn a f Overretsprokurator, .senere Byskriver i Stege, Henrik 

Adolph Esaias K. {f. 1797 f  ^865) og Christiane f. Funder (f. 1800 

+ 1870). Født i Kjøbenhavn 17. Avg. 1824 dimitteredes han i 16 

Aars Alderen fra Metropolitanskolen og tog 1845, kim 20V2 Aar 

gammel, juridisk Embedsexamen. Han var en af de første Kandi

dater, som Krieger examinerede, og blev strax efter dennes Forslag 

Medlem af det paa liatin diskuterende Selskab «Lyceum». P. G. 

Bang, som da var kougl. Kommissarius ved Stænderne, ansatte 

ham som Protokolsekretær i Roskilde og Viborg; for en saa ung

14*
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Mand var dette en betydelig Stilling, der medførte Forbindelser 

med Tidens fremragende Personer, og da Hvervet mere bestod i 

at redigere end at referere de holdte Taler, gav den I.ejlighed til 

at vinde Velvilje. Da Grev F. M. Knuth 1847 blev Amtmand i 

Sorø og designeret Overdirektør for Akademiet og den paatænkte 

Højskole efter Grundtvigs Tanke, valgte han K. til sin Fuldmægtig 

og senere Expeditionssekretær, men disse Planer forstyrredes, da 

Knuth i Marts 1848 blev Udenrigsminister. K. fulgte ham snart til 

Kjobenhavn og sendtes som dansk Sekretær (den senere Minister 

F. Wolfhagen var tysk Sekretær) til den Regeringskommission, som 

skulde følge den fremrykkende danske Hær i Slesvig og ordne dets 

Administration. K . sejlede med Kong Frederik VII til Sønderborg 

og kjørte der fra ved Nattetid til Haderslev, ikke uden Fare for at 

opsnappes a f Freischårlere, undervejs fordelende Kongens Proklama

tion til Slesvigerne. Kommissionen maatte efter Paaskeslaget ved 

Slesvig drage nord paa og ty over til Middelfart. I Sommeren 

J848 fik K. sammen med senere Appellationsretsraad Ed. Lehmann 

det Hverv at gjennemgaa de 9 store Kasser med augustenborgske 

Papirer, som vare bragte fra Å ls; de politiske af disse ligge til Grund 

for Wegeners Afhandling i «Anti-slesvig-holst. Fragmenter>. Ved 

den grundlovgivende Rigsforsamlings Sammentræden i 1848 var der 

nedkaldt norske Stenografer, men det var nødvendigt ved Siden a f 

disse at have øvede Kræfter til Redaktionen, og K . ansattes som 

Sekretær ved Bureauet; 1850 blev han Landstingssekretær. 1 Som

meren 1851 var han Sekretær ved Notabelforsamlingen i Flensborg, 

senere Sekretær i den første Straftelovkommission under Gehejme- 

raad H. J. Koefoed. Inden denne havde endt sit Hverv, udnævntes 

han 1854, endnu ikke 30 Aar gammel, til Overretsassessor i Viborg. 

Efter Opfordring a f Krieger, som da var slesvigsk Departements

chef, tog han 1856 slosvigsk-juridisk Examen med den Tanke at 

gaa ind i den ftensborgske Appellationsret, men dette opgaves, da 

han allerede i 1857 ansattes i den kjøbenhavnske Overret.

Kort Tid efter, 1858, tog K . for første Gang Sæde i Rigs

dagen, valgt til Folketinget for Viborg Amts 5. Valgkreds. Meget 

hurtig vandt han her Anseelse og Indflydelse. Han tilhørte fuldt 

og a f ganske Hjærte det national-liberale Parti og var snart en af 

dettes ledende Mænd; men hans Virksomhed i disse første Rigs- 

dagsaar var dog nærmest knyttet til Behandlingen a f de vigtige 

ivove, navnlig af juridisk Indhold, som forelaa til Afgjørelse. Særlig 

kan nævnes Stempelloven a f 19. Febr. i86i, udarbejdet af en 1858
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nedsat Kommission, a f  hvilken K. var Medlem, men senere om- 

hyggelig gjennemgaaet a f  Indenrigsminister Monrad. Endnu nær

mere stod K . Loven om Sø- og Handelsretten, og da dennes nye 

Procesmaade skulde træde i Virksomhed fra i. Jan. 1862, var han 

selvskreven som dens første Justitiarius eller «Formand», som det 

mere demokratisk kaldtes. Der er kun én Mening om den store 

Dygtighed og sjældne Takt, hvormed han udforte dette vanskelige 

Hverv, og da han efrer mere end 10 Aars Virksomhed kaldtes til 

Justitsminister, modtog han talrige Beviser paa Handels- og For

retningsverdenens varme Anerkjendelse. Ved Siden a f  sin Rigs- 

dagsgjeming og sit Dommerhverv havde K . udfoldet en betydelig 

Virksomhed i forskjellige Kommissioner, i hvilke han som ofrest 

var den ledende Kraft, saaledes om Vridsloselille Straffeanstalt; i 

Straffelovkommissionen, hvor han efter F. C. Bomemanns Død fore

tog den sidste Redaktion og udarbejdede Motiverne, ligesom han 

i Folketinget var Ordfører for Straffeloven a f  10. Febr. 1866; i den 

første Proceskommission, som under Kriegers Forsæde afsluttedes 

1873, medens K. nu er Formand for den 1893 fornyede Kommission; 

i den store Kirkekommission under Halls Forsæde; som Formand 

for den i 1870 nedsatte Kommission om en Sø- og Handelslov, der 

1S82 indgav sit Udkast til en Sølov, men 1883 udvidedes til en 

skandinavisk Kommission, Frugten a f  hvilken blev en saa godt som 

fælles Sølov (for Danmark a f i. April 1893). I denne Forbindelse 

bør ogsaa nævnes den fælles skandinaviske Vexellov a f  7. Maj 1880. 

Ligesom K. havde haft afgjørende Indflydelse paa disse vigtige 

Lovudkast, saaledes skyldtes det ogsaa væsentlig hans Ordførerskab 

i Folketinget, at de gik igjennem uden Ændringer, der forstyrrede 

den skandinaviske Ensartethed. Denne Samvirken var en Frugt af 

de siden 1872 holdte nordiske Juristmøder; K. har fra første Færd 

været Medlem af disses danske Bestyrelse, fra 1875— 7̂ <ieĴ n€s 
Formand. Paa Foranledning a f  Monrad som Indenrigsminister ud

gav han i Aarene efter 1861 en Samling a f  de vigtigste, endnu 

gjældende Love og Anordninger, begyndende med Tidsrummet 

efter 1848; skjont senere overgaaet til andre Hænder betegnes 

denne Udgave endnu sædvanlig som «Kleios Lovsamling*.

Det cr en Selvfølge, at K . paa Rigsdagen og senere i Rigs- 

raadet, hvor han nu indtog en anerkjendt Førerstilling, tillige med 

Liv og Energi deltog i de vigtige politiske Forhandlinger, der be

tegne Aarene før og efter 1863. I de første Maaneder a f  1865 

forefaldt hans parlamentariske Kamp med Justitsminister Heltzen,
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som havde faaet den Idé, at der existerede en Sammensværgelse 

imod Kronen, hvori bl. a. ogsaa K . skulde være Deltager. I  en 

kort Periode var det ikke i Folketinget, men i Landstinget, at K. 

havde Sæde. Det er ejendommeligt for vore Tilstande, at han, 

der er en a f  de betydeligste og dygtigste Folkerepræsentanter, vi 

have haft, ikke har kunnet opnaa en sikker og fast Valgkreds, 

men har maattet flytte rundt og endnu i den seneste Tid maattet 

tilkæmpe sig sin Plads. Fra Viborg 5. fortrængtes han 1866 a f  en 

grundtvigiansk Kapellan Berthelsen, mon sendtes saa a f  Kjøbenhavn 

til Rigsraadets Landsting; s. A . valgtes han i Thisted, men faldt 

1869 for Kapitajn Jagd, valgtes derpaa 1S70 for Aalborg, besejredes 

her 1876, efter at hans V alg en Gang paa meget løse Grunde var for

kastet, a f Grev Tramp til Kyø, hvorpaa han s. A.' stillede sig i Viborg 

B y; denne Kreds repræsenterer han endnu, men under det provi

soriske Røre har han her fundet Modstand netop hos Højre, fordi 

han ikke i  alle Punkter og til enhver Yderlighed kunde følge dette, 

men stedse tog Ordet for den Overenskomstens og Forligets Politik, 

som omsider trængte igjennem i April 1894.

D a Fenger i Sommeren 1872 udtraadte a f  Ministeriet Holstcin, 

og hans Portefeuille overtoges a f  Krieger, udnævntes K. i dennes 

Sted til Justitsminister (26. Juni), og denne Stilling beklædte han 

under 2 Chefer i 3 Aar. En a f hans første Handlinger som Mini

ster var, i Overensstemmelse med en nedsat Kommissions Betænk

ning, at sikre Vallø Stift som en a f Bevillingsmagten uafhængig 

Institution. En Mistillidsadre.sse fra Folketinget foranledigede i 

1873 Ministeriet til at indgive sin Demission; men denne toges til

bage efter en Skrivelse fra Kongen til Konseilspræsidenten, som 

offentliggjordcs i «Ministerialtidende». Krieger, som antog Situa

tionen for uholdbar og kun var bleven af Hensyn til den da under 

Forhandling værende islandske Forfatningslov, erklærede i Foraaret 

1874, at han nu ubetinget vilde træde tilbage. Der gjordes Forsøg 

paa at faa Monrad til at overtage Finansministeriet, men da denne 

gav Afslag, og da Hall ligeledes vilde fratræde, troede hele Mini

steriet det rettest atter at indgive sin Demission, navnlig fordi det 

lige over for Oppositionen i Folketinget savnede en stærk og sikker 

Støtte i Landstinget. Det anbefalede Hs. Maj. Kongen at henvende sig 

til Førerne for dette Tings Højre, men da efterhaanden Grev Frijs, 

Haftner og Eslrup havde vægret sig ved Hvervet, og da det trak 

op til et Venstreministerium under Zytphen-Adeler, overtog omsider 

Fonnesbech, som havde været Indenrigsminister under Holstein, at
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danne en ny Regering paa det Vilkaar, at K. indtraadte i denne, 

hvortil han ogsaa besluttede sig, især a f  Hensyn til den islandske 

Forfatningssag. Under 5. Jan. 1874 var nemlig den nye Grundlov 

for Island, der navnlig skyldtes Krieger og K . i Danmark, Lands- 

hovding Hilmar Finsen i Island, blcven stadfæstet a f  Kongen og 

kontrasigneret a f  K ., der blev den første særlige Minister for Island. 

For yderligere at befæste det gode Forhold mellem Island og Dan* 

mark besluttede Kongen at gjæste Island, hvor ingen dansk Monark 

før ham havde sat sin Fod, og Dagen efter Forftitningens Ikraft

træden, 2. Avg. i$74, deltog Kongen i Islands Tusendaarsfest. K ., 

der ogsaa var tilstede, hk ved denne Lejlighed Storkorset. Kongens 

Islandstog var i det hele særdeles vellykket, og man nærede det 

Haab, at det skulde have beseglet Fred og god Forstaaelse for 

lange Tider. —  I  den indre Politik var Tilstanden uforandret: stærk 

Opposition med offensiv Taktik i Folketinget, lunken Støtte eller 

passiv Modstand i Landstinget. Ministeriet Fonnesbech blev i Juni 

1875 ofret for at opnaa Enighed mellem de 2 Ting om Finansloven. 

Kongen henvendte sig til K . om at danne en ny Regering, men 

K . fremhævede Nødvendigheden a f et Ministerium, som havde fuld 

og ubetinget Støtte i Landstinget, og udpegede som den naturlige 

Konseilspræsident under de givne Forhold Estrup, der ogsaa allerede 

havde sin Ministerliste færdig.

K. indtraadte 1877 i Højesteret med den ham reserverede 

Anciennitet fra 1871, og i disse Aar falder den største Del a f hans 

tidligere nævnte Virksomhed i Lovkommissioner, navnlig fælles nor

diske; han blev 1877 ved Upsalauniversitetets Jubilæum Dr. juris hon. 

Allerede 1876 havde han, under E. Rosenørns Fraværelse, et halvt 

Aar været konstitueret som Overpræsident i Kjøbenhavn, og i Slut

ningen af 1891 fik han Tilbud om og modtog denne høje Stilling, 

som han endnu beklæder. I denne Egenskab har han som For

mand for Havneraadet haft væsentlig Del i Frihavnen, ligesom han 

har været Formand i Kommissionen om Inddæmning a f  Kalvebod- 

.strand og Uddybning a f Sejlløbet, en Sag, der har været forelagt 

Rigsdagen, men endnu ikke er afgjort. 1861 var han bleven Justits- 

raad, 1869 Etatsraad, og 1892 udnævntes han til Kammerherre.

17. Avg. 1850 ægtede han sin Kusine Julie Augusta Vilhelmine 

Erichsen (f. 1826), Datter a f Godsforvalter paa Lerchenborg, senere 

Proprietær, E., som var gift med hans Moders Søster. Efter et 

barnløst, men meget lykkeligt Ægie.skab døde hun 11. April 1887.

I

■ j
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3 Aar efler» lo. Maj 1890, ægtede han hendes yngre Søster Camilla 
(f. 1845).

Topsøe, PoHt. Porinetstudier S. 149 C  C. Sf. A . B ilk ,

K lein , F ra n ts , f  o. 1658, s. Cleyn (IV, 14).

K le in , H an s L eo n b a rd , — 1640^, Kancellisekretær, blev 

1634 ansat som Sekretær i det tyske Kancelli og anvendtes 1 de 

følgende Aar hyppig i Sendelser til Udlandet. Saaledes afgik han 

1636 til Kurfyrstedagen i Regensburg og der fra til Wien, forhånd* 

lede i Tiden fra 1638— 40 oftere dels med den kejserlige Gesandt 

Grev Kurtz, dels med den engelske Gesandt Sir 'l'homas Roe, dels 

med den svenske Afsending Salvius I Lybek og Hamborg. Vigtigst 

var det dog, at han fra 1644— 47 repræsenterede sin Konge under 

Fredsforbandlingeme i Osnabriick og MUnster. Hans Rapporter 

gjore Indtryk a f Dygtighed, og hans Tjenstiver prises a f  Sir Thomas 

Roe; a f  Svenskerne skal han have været ilde lidt. 1647 

gejstligt Beneficium ved Oslo Domkirke. 4. Jan. 1649 afskedigedes 

han fm sin Stilling i Kancelliet. Hans Dødsaar kjendes ikke.
Fridericia, Danmarks ydre polit. H ist 1629— 60 I, 99. y .  Frid(rida.

K lein , H an s P ed ersen , 1617— 67, Raadmand. Da hans Navn 

a f Familien skreves Klyne, er han sandsynligvis en Dattersøn a f 

ndfr. nævnte Anders Sørensen Klyne og Søn a f  Peder Jacobsen, 

Borger i Odense, hvis Fader igjen var Biskop Jacob Madsen Veile. 

Det er uvist, naar han blev Borger i Kjobenhavn, men 1650 blev 

han Medlem a f det danske Kompagni og giftede sig i. Maj 1653 

med Magdalene Mogensdatter. 1658 deltog han i Adresserne i An

ledning a f Kjøbenhavns Privilegier, og 1659 blev han en a f de 32 

Mænd og 1660 disses Formand. Som Deputeret ved Stændermødet 

1660 indtog han en fremragende Plads ved Siden af Fr. Thuresen. 

Under Belejringen udrustede han Kapere og ydede Kongen for* 

skjellige Laan, hvorfor han fik Pant og Udlæg, navnlig i Syd

sjælland. i66i blev han Medlem af Kjøbmændenes og Kræmmernes 

Kompagni og 1666 Raadmand. Han døde 13. Dec. 1667 og efterlod 

sig 5 Børn. Hans Enke giftede sig 1675 med Jochum Emst Valcher.
O. Nielsen, Kjøbenhavns Hist. og Beskriv. V. Q,

K lein , V ilh elm , f. 1835, Arkitekt, er Broder til ovennævnte 

Aug. Henning K . Han er født 6. Marts 1835 i Kjøbenhavn, lærte 

Murhaandværket, udlært 1852, gjennemgik Kunstakademiet, store
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SolvmcdaiUc 1856, tegnede en længere Tid paa Bindesbolls Kontor, 

var i 1858 Konduktor ved Blindeinstituttet for Meld<ahl, foretog 

1858— 59 en Studierejse til Italien og deltog i 1864 i Krigen som 

menig. Senere har han i Aarenes Løb foretaget talrige Rejser i 

Udlandet. —  K. har foruden en betydelig Mængde Villaer og 

Privathuse, f. Ex. St. Kongensgade Nr. 63, Holbergsgade Nr. 16 og 

Vestre Boulevard Nr. 10, bygget Frimurerlogen i Helsingør 1865, 

Sparekassen i Kjøbenhavn 1874, Industriudstillingsbygningen 1870— 72 

og Kunstindustrimusæet 1892— 94, begge i Kjøbenhavn, Døvstumme- 

skolen i Baldersgade 1880, Buerup Kirke 1887, Aandssvageasylerne 

»Karens Minde» 1877, Gammelmosegaard og Lillemosehus 1891, 

Sparekassen i Aalborg 1873, Apotheket i Ringsted, Arbejderboligerne 

paa Strandvejen 1868 o. s. ft, K. har cn Forkjærlighed for Chri

stian IV ’s Renæssance, som han i rigt Maal har anvendt ved Kon

kurrencearbejder (Christiansborg Slots Gjenopførelse), til Bygninger 

og til kunstindustrielle Arbejder, f. Ex. Orgelet i Frederiksborg 

Slotskirke i86o.

K . har i Aarenes Lob udfoldet en temmelig omfattende litterær 

Virksomhed, dels ved Artikler i Blade og Tidsskrifter, dels gjennem 

særlig udgivne Skrifter som: «Om Haandværkernes Uddannelse* 

(1867), «Den nyere Kunstindustri* (1879), «Blade a f  en Skitsebog* 

(i »Litteratur og Kritik* 1889), «Oin Kunstværd* (sammesteds 1890). 

Fra et konservativt Standpunkt har han kæmpet mod nyere sociale 

og litterære Retninger i «Dct litterære Venstre og det saakaldte 

Sædelighedsspørgsmaal* (1887), «Anti-Brandesianske Flyveblade* (18S7 

— 88) og »Nutidsspørgsmaal* (1890— 92). K . har gjort sig forment 

a f  vore Haandværkeres Uddannelse; 1868 gjennemførte han Opret

telsen a f  den nye Haandværkerskole, som han bestyrede, indtil den 

ved den tekniske Skoles Reform 1876 gik ind under denne. 1S75 

oprettede han Tegneskolen for Kvinder, som særlig i kunstindustriel 

Retning har været a f  ikke ringe Betydning for en Række unge 

Kvinders Uddannelse og Fremtidsvilkaar. Ved denne Skole har 

han haft en trofast Støtte i sin energiske Hustru, Charlotte f. Unna 

(f. 1835, Datter a f Kjøbmand i Helsingør Simon U. og Johanne f. 

Schrøder), hvem han ægtede 1866. I Industriforeningens Bestyrelse 

har K. i mange Aar været et virksomt Medlem, 1888 samlede han 

den franske Kunstudstilling, hvis monsterværdige Lokale han opførte, 

og i8$9 var han Arkitekt og Sekretær for den danske Afdeling a f 

Verdensudstillingen i Paris. Han blev titulær Professor 1887.
Weilbach, Konstnerlex. £ r ti Sefttødfe.
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K leinschraidt, Joh an  C onrad, 1768— 1832, Missionær, var en 

Son a f  Emanuel K. og Maria f. Bomberg. Han blev fodt i Ober* 

Dorla ved MUhlhausen i Thiiringen 29. Dec. 1768. 1793 sendte det 

evangeliske Brødreuoitet ham til Grønland, hvor han paa forskjellige 

Steder udfoldede en betydelig Virksomhed i den herrnhutiske Mis

sions Tjeneste. 1824 drog han, ledsaget a f 2 Medhjælpere, til 

Friedrichsthal paa den sydlige Del af den grønlandske Vestkyst, og 

1828 havde han der samlet en Menighed paa over 300 Medlemmer. 

Inden han kom til Friedrichsthal, havde han oversat det nye Testa

mente og Brudstykker af det gamle paa Grønlandsk, og hans Over

sættelse af det nye Testamente var (1821 eller 1823) udgivet af det 

britiske Bibelselskab. Han døde 23. Dec. 1832 i Friedrichsthal. 

25. Juli 1800 havde han i Neu-Herrnhut ægtet Anna Maria Hamme- 

leflf; efter hendes Død (9. Maj 1812) blev han 3. Maj 1813 paa en 

Rekreationsrejse i England gift med Christina Petersen fra Chri

stiansfeld.
Berlingske Tid. 1833, Nr. 271. Erslew, Forf. Lex. Jff. Nitisen,

K leinschm idt, S am u el P etru s, 1814— 86, Missionær og Sprog

mand, var født i Grønland 27. Febr. 1814 ved Brodremissionsstationen 

Lichtenau og Søn a f foregaaende. 1823 blev han sendt til Insti

tuttet i Kleinwelke i Sachsen, kom der fra 1828 paa et Apothek 

i Zeist i Holland, blev 1836 Lærer i Christiansfeld og vendte 1S40 

tilbage til sit Fødeland som Missionær i Brødremissionens Tjeneste, 

først ved Lichtenau og senere ved Uchtenfels og Neu-Herrnhut, 

hvilket sidste Sted han særlig forestod et Slags Seminarium for 

unge indfødte, indtil han i 1859 traadte ud a f  Brødremissionen, til 

Dels i Anledning a f  en Uoverensstemmelse med sine Kolleger an- 

gaaende Kirketugtens Anvendelse, og vel ogsaa fordi han ikke vilde 

opgive sin ugifte Stand. Han modtog derefter Ansættelse som 

Lærer ved Godthaabs Seminarium med Forpligtelse til i denne 

Stilling at omarbejde den grønlandske Ordbog i Overensstemmelse 

med den a f  ham forfattede, i 1851 i Berlin udkomne cGrammatik 

der grdnhindischen Sprache», et Arbejde, der snart fandt fortjent 

Anerkjendelse i den sprogvidenskabelige Verden. Omsider lykkedes 

det i 1871 at faa Ordbogen udgiven paa Dansk. Allerede i 1S56 

paabegyndte han under Medvirkning a f de danske Missionærer ved 

Godthaab en Oversættelse a f Bibelen paa Grønlandsk fra Grund

sprogene og fortsatte den siden stadig med stor Flid og Grundig* 

hed og med forskjellige Medarbejdere, men opnaaede des værre
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ikke at faa den tilendebragt. T il Sem in^ et medbragte han fra 

Neu-Hermhut en lille Bogtrykkerpresse, til hvilken han efterhaanden 

for egen Regning a f  sin beskedne Løn anskaffede det fornødne 

Materiale, hvormed han trykkede som Manuskript samtlige de nye 

Oversættelser a f  det gamle Testamentes Bøger (o: dem alle med 

Undtagelse a f  de historiske fra Josvas til Esthers). Det nye T e 

stamente naaede han ikke at faa trykt, men i Manuskript forelaa 

dog ved hans Død det hele paa Jacobs, Peters og Judas’ Breve 

nær. Desuden trykkede han en Række, væsentlig a f  ham selv 

forfattede, l.^erebøger i forskjellige Fag til Brug ved Undervisningen 

i Seminariet. Med sit ualmindelige Sprogtalent forbandt han nemlig 

betydelige og ret grundige Kundskaber paa andre Omraader, navnlig 

i fysisk og geografisk Retning. Saa vel Dr. Rink som de mange 

forskjellige videnskabelige Expeditioner, der senere indtil 1885 have 

besøgt Grønland, have hos ham dels hentet værdifulde Oplysninger 

og dels fundet virksom Bistand. Ogsaa ved Grundlæggelsen og 

Indforelsen a f  Forstanderskabs-lnstitutionen (en Slags Kommunal- 

forfatning) i Landet var han en a f  de betydeligste medvirkende.

Skjønt til en vis Grad Kosmopolit følte K . sig dog knyttet 

saa nær til sit Fødeland som næppe nogen anden ikke-indfødt. 

Han var ikke blot en rigt begavet og dygtig Lærer med viden

skabelig Indsigt og grundige Kundskaber, men tillige en oprigtig 

Kristen og et ædelt, sandhedskjærligt Menneske, paalidelig og 

punktlig i al sin Gjerning. Med sin ydre Person var han derimod 

langtfra saa omhyggelig som med selv sit mindste Arbejde. I sin 

lille selvbyggede Bolig med kun ét Værelse havde han indrettet 

sig yderst tarvelig og paa mere grønlandsk end evropæisk Vis. 

Og i den døde han uden foregaaende Sygeleje, men efter et Aars 

tiltagende Alderdomssvækkelse 8. Febr. 1886. Han vedblev stedse 

at tilhore Brødremenigheden, og hans Grav fik ogsaa sin Plads paa 

Neu-Herrnhuts Kirkegaard.
Nutiden 26. Sept. 1886. ff, JP, Jørgensen.

V .  K le is t, C h ristian  A dam , 1705— 78, Amtmand, Søn a f  Oberst 

Christian Casimir v. K ., Kommandant i Oldenburg, og Anna f. 

V .  Ftlrste. Han fødtes 3. Okt, 1705 i Kjøbenhavn, blev 1731 Hof

junker, 1734 Kammerjunker hos Kronprinseu og udnævntes 1740 til 

Landraad i Holsten og Amtmand i Rensborg. 1746 fik han Kammer

herretitelen og 1757 det hvide Baand. 1766 udnævntes han til 

Gehejmeraad og beklædte fra 176S til sin Død Embedet som Amt-
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mand i Bredsted. K. døde 31. Okt. 1778 i Slesvig. 9. Nov. 1741 

havde han holdt Bryllup med Sophie Rosenkrantz ( f  4. Juni 1770), 

en Datter a f Gehejmeraad Christian R. til Skovsbo. Louis Bobé,

K lem ent og K lem entsen , s. Clement og Clementsen.

V .  K le n o w  (Kleinau), Jørgen  C h ristop h er, — 1723, Officer, 

var a f en gammel meklenborgsk Adelsslægt, Søn a f hertugelig gii 

strowsk Overforster Heinrich v. K. og Sophie Clara v. d. Osten 

Han kom meget ung ti! Danmark og blev ansat ved Prins Frede 

riks (fra 1699 Prins Christians) Regiment, hvor han steg til Sekond 

lieutcnant 1691, Kapitajn 1692, Major 1702 og Oberstlieutenant 1706 

1709 blev han Vicekommandant i Citadellet Frederikshavn, i hvilken 

Stilling 2 Aar efter Pesten gav ham nok at varetage. 1712 fik 

han Obersts Karakter, og 1714 blev han sendt til Norge som Kom

mandant paa Akershus. Her optraadte han, da Carl XII 21. Marts 

— 28. April 1716 indesluttede Fæstningen, med saa megen Omsigt 

og Energi, at de svenske maatte drage bort med uforrettet Sag. 

1719 kom K. som Kommandant tilbage til Citadellet og døde her

27. Jan. 1723. Gift med Eleonore Magdalene f. v. Wittorp a f  en 

brunsvigsk Adelsslægt.
Personalhist. Tidsskr. 2. R. IV. py, Ifarbou.

K lestru p , S o re n  N ielsen, i738(?)— 1801, Godsinspektør. Født 

i Jylland 8. Febr. 1738 (eller maaske 1737) blev han 1762 Ridefoged 

paa Reftnæs ved Aalborg og 1765 Inspektor paa Giesegaards Gods 

paa Sjælland og hk som saadan Kjendskab til den sjællandske 

Bondestands uheldige Kaar. Da Gehejmeraad F. W. VVedel-Jarls- 

berg 1782 havde udgivet sin «Vejledning til et rigtigt Begreb om 

de danske Jordegodsers lndretning», i hvilken han søger at vise 

det taabelige i den voxende Reformtrang, tager K. skarpt til Orde 

herimod i sit Fly veskrift: «Betænkninger i Anledning a f nogle Poster 

i Gehejmeraad Wcdel-Jarlsbergs Vejledning osv.» {1782). I Mod

sætning til den første oprullede K. et sørgeligt Billede a f  Tilstanden, 

og Aarsagen hertil mener han fornemmelig maa søges i Hoveriet. 

Aaret efter udgav han som Svar paa en Replik fra Modstanderen: 

«Antegnelser i Gehejmeraad Wedel-Jarlsbergs Anmærkninger^. Med 

disse Skrifter var den litterære Fejde om Landboreformeme indledet. 

—  K . beholdt sin Stilling paa Giesegaard til sin Død, 9. April 1801. 

Han var gift med Claudine Marie f. Neergaard (f. 1746 f  1S23), 

Datter a f  Forpagter Joh. N.
Holm, Kampen om Landix>reformerne. f f ,  fferU l.



A 7« v . Job. Terkel. 221

K le v e , Johan(?) T e rk e l, 1743— 97, Kobberstikker, var Søn a f 

Mag. Ole K . ( f  i Rønne i Dec. i779» Broder til efterfølgende 

T . Klevenfeldt) og blev født midt i 1743 > Aarhus, hvor Faderen 
var resid. Kapellan ved vor Frue Kirke. D a Mag. Ole K . i 1749 

afskedigedes fra sit Embede i Aarhus, tog Farbroderen sig a f  K. 

og hans 4 Søskende. K. blev sat ind i Artilleriet, hvor han tjente 

som Underfyrværker, da Christian VII blev gjort opmærksom paa 

ham og gav ham mundtligt Tilsagn om Befordring. 1769 forfrem

medes da ogsaa K . til karakt. Undersekondlieutenant i Artilleriet, 

blev 1770 virkelig Sekondlieutenant og 1774 Premierlieutenant. Han 

havde imidlertid med Iver kastet sig over Kobberstikkeriet, særlig 

den franske Crayon-Manér, og efter denne selv lært sig en saakaldt 

«akademisk Tegnemanér», som han mente havde en Fremtid for 

sig. Dette blev dog ikke Tilfældet; K .s Stik i hans akademiske 

Manér lignede finere udførte Kul« eller Kridttegninger, de indbragte 

ham vel Landhusholdningsselskabets mindre Guldmedaille (1777) og 

skaffede hans Navn Plads i Mallings «Store og gode Handlinger*, 

men som egentlig Kobberstikkerkunst bleve de næppe tagne alvorlig 

her, hvor vi havde Preisler og Clemens. For at K. helt kunde 

hellige sig til »Gravuren*, meddelte Kongen ham imidlertid 1779 

Afsked a f Militærtjenesten og gav ham en lille aarlig Gage og 

Titel af Professor. K.s Ønske om at blive Medlem a f Akademiet 

kunde dette ikke tage til Følge. Hans Arbejder i Kridtmaneren 

vare ikke faa; næimes kan hans Velynderske Enkedronning Juliane 

Maries og Skuespillerinden Caroline Walters Portrætter, begge efter 

Høyer. Paa sine gamle Dage lagde han sin Manér paa Hylden 

og stak for Speciesbanken. K. havde 17. Juni 1779 ægtet Else 

Johanne Frimodt, Datter a f  Justitsraad og Avktionsdirektør Joh. F. 

og Elisabeth Margr. f. Drewsen ( f  1801), hun døde barnløs 23. April 

1796. K . selv døde i Birkerød 5. Dcc. 1797 (begravet paa Søllerød 
Kirkegaard).

Kbbvns Skilderi 1830, Sp. 405. V/ellbach, Konstoerlex. Meier, Wiede-
weh S. 95. 245* 266. 271. S . J . MeUr.

K leven feld t, T e rk e l, 1710— 77, Genealog. T . Kleve blev født 

1710 (døbt 25. Avg.) i Kjøbenhavn. Hans Fader, Peder Iversen 

K., var Kjøbmand, men havde 1707 ægtet Brygger Ole Jørgensen 

Hoibys Enke, Anne Sørensdatter Fohrmann ( f  1744), og derved 

faaet en Bryggergaard paa Nørregade. 17 i i  blev han en a f  Sta

dens 32 Mænd, men samtidig holdt Pesten Indtog i hans Hus, gjorde
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lyst blandt de 2 Kuld Bøm og bortrev ham selv. Aaret efter stod 

Enken tredje Gang Brud, i det hun blev gift med Hans Ursin, der 

nu overtog Bryggeriet, men som ved Siden heraf blev Prokurator 

ved alle Retterne i Danmark (1719) for senere at stige til Generah 

fiskal og Højesteretsassessor ( f  1757). I et velhavende Hjem og 

med en, som det synes, omhyggelig Stiffader voxede K . op, blev 

Student 1728 (privat dimitteret) og tog det næste Aar Bakkalavr* 

graden. Kjøbenhavns store Ildebrand 1728 havde imidlertid berøvet 

Familien dens Velstand, og K ., hvis Interesser gik i historisk Ret

ning, og som vistnok helst havde levet for dem alene, maatte se 

at komme i Embede. 1734 udnævntes han til Sekretær i danske 

Kancelli, 1737 til Justitssekretær i Højesteret. Den sidste Stilling 

var ret indbringende, men forringedes betydelig i de første Aar, 

da K . efterhaanden maatte udrede 4000 Rdl. i Pension dl For

manden. Efter at have tjent nogle Aar i Retten følte han imid

lertid sit Bryst angrebet, og for at gjenvinde sit Helbred foretog 

han da en næsten 4aarig Udenlandsrejse (1741— 45). Paa denne, der 

blev meget mere end en Sundhedsrejse, og som gik dl Tyskland, 

hvor han hørte Forelæsninger i Gøttingen, Holland, Frankrig, hvor 

han opholdt sig længe i Paris, og England, førte han en udforlig, 

endnu bevaret Dagbog (i Universitetsbibi.). Medens han paa den 

ene Side var ivrig for at udvide sine historiske Kundskaber og 

dyrke sine Samlerinteresser, forsømte han paa den anden Side ikke 

at se sig godt om og sdfte Bekjendtskab raed en Mængde Menne

sker, saa vel Landsmænd som Udlændinger, særlig i Samfundets 

højere Kredse. 1744 udnævntes han, endnu i Udlandet, til Assessor 

i Højesteret uden derfor at miste Justitssekretær-Stillingen.

Da han i Begyndelsen a f 1745 vendte hjem, havde Langebek 

og hans litterære Venner lige stiftet «Selskabet til det danske Sprogs 

og Historiens Forbedrings, og i dette Selskab, der snart skulde 

vinde et godt Navn, optoges K . nu strax. Han overtog rimeligvis 

ogsaa strax sine Forretninger som Justitssekretær, hvorimod han 

forst i Foraaret 1746 synes at være begyndt med at votere som 

Assessor. Varetog han imidlertid end vistnok sin Embedsgjerning, 

i hvert Fald i dc tidligere Aar, med Samvittighedsfuldhed, ejede 

den dog ikke hans Hjærte. Det havde han skjænket den gamle 

danske Adels Genealogi, og paa dette Omraade blev han da ogsaa 

sin Samtids ypperste. Hvad han havde begyndt som ung Student, 

da han benyttede sine Sommerudflugter til Indsamling af historisk 

Materiale, fortsatte han med sjælden Udholdenhed og store Op-
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ofrelser. Han excerperede flittig, foretog Rejser omkring i Landet 

og over til Skaane, holdt Afskrivere til at kopiere gamle Breve 

og Tegnere til at udføre Afbildninger af Segl og Ligstene, indkaldte 

en Kobberstikker fra Niimberg (s. I, 611) for Jefterhaanden at faa 

Tegningerne stukne, erhver\'ede sig store Samlinger af Breve, Manu* 

skripter og Portrætter, anlagde en i hans Specialfag fortrinlig Bog

samling, f̂ik Regeringen til at paalægge Stiftsøvrighederne at for

anledige indsendt Oplysninger om alle adelige i begge Rigerne, 

kort sagt, han udfoldede en Virksomhed i stor Stil, der lovede 

lykkelige Resultater. Og medens dette stod paa, fik han Vidnes

byrd om, at han paaskjonnedes af sin Konge og sine Medborgere: 

1747 blev han Justitsraad; s. A. ophøjedes han i Adelstanden med 

Navnet Klevenfddt, en Udmærkelse, som efter hans eget Udsagn 

skete uden noget foregaaende Skridt fra hans Side; 1748 var han 

en a f de Mænd, som efter Grams Død overleverede Gehejmearkivet 

til Efterfølgeren, Langebek; 1750 optoges han paa denne sin Vens 

Forslag i Videnskabernes Selskab; 1751 blev han Formand for et 

juridisk Selskab; 1760 udnævntes han til Etatsraad (1767 virkelig 

Etatsraad), 176S til Konferensraad.

Dette tilsyneladende saa lyse Billede havde imidlertid sine 

Skygger, der, alt som Aarene gik, bleve mørkere og mørkere. K. 

var en Samlernatur, en a f  dem, bvorpaa det 18. Aarhundrede var 

saa rigt. Foruden de nys nævnte Samlinger, hvoraf Haandskrift- 

samlingen ved hans Død beløb sig til over 550 Numre, Samlingen 

a f malede Portrætter til over 350, samlede han ogsaa paa Mønter 

og Antikviteter og ejede Dukker, klædte i alle de Dragter, som 

brugtes i Norges forskjelhge Egne; ja, paa sine senere Aar an

skaffede [han sig ogsaa en Mineraliesamlmg, foranlediget ved, at 

han paa den østerrigske Gesandts Anmodning skulde forsyne Sam

lingerne i Wien med Naturgjenstande fra dc nordiske T^andc, især 

Mineralier, ligesom han tidligere havde skaffet dem Monter, og 

denne Samlen for andre førte saa til, at han ogsaa selv maatte 

have sig et Udvalg a f Mineralier. Naar hans fleste Samlinger 

havde et temmelig beskedent Omfang, var det saaledes ikke Samler

lysten, [det skortede paa. Men var han en født Samler, saa var 

han ogsaa som de fleste Samlere en uproduktiv Natur. Medens 

han saa sine Samlinger voxe og øgede sine Optegnelser, følte han 

sig med Aarene mindre og mindre i Stand til at afbryde Forbere

delserne og koncentrere sin Kraft paa Løsningen a f  den foresatte 

Opgave, og samtidig saa han dette lykkes for andre. Det var
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mere, end han kunde taale. Hans Sind fyldtes med Bitterhed og 

Misundelse; han ansaa sig selv for miskjendt og forurettet, medens 

han fandt, at andre begunsiigedes langt over Fortjeneste, og navnlig 

følte han det som en Indgriben i sine Rettigheder, naar andre 

vovede sig ind paa de Enemærker, han havde udsøgt sig. Glem

mende al den Understøttelse, der var bleven ham selv til Del, men 

som ikke havde formaaet at hæve den Skat, han skinsyg rugede 

over, op for Dagens Lys, ærgrede han sig over den frugtbare 

Virksomhed, der udfoldedes omkring ham. Sin jævnaldrende Ven 

Langebek kom han saaledes efterhaanden til at nære Nag imod, 

især efter at Langebek var begyndt paa a l lade Mindesmærker 

aftegne. Karakteristisk for K. er følgende Udtalelse a f ham: cHavde 

jeg været rig, havde jeg gjort større Fordel ude [d. e. i Udlandet], 

men størst Fordel i Fædernelandet, hvor jeg  for Aarsager har 

maattet staa tilbage for den rige Knejser [J^angebek?], som Million 

Ciange har pløjet med min Kalv og flagret med mine Vinger, indtil 

hans egne udgroede og førte ham over alle Bjærge*. Men i det 

K . fortabte sig i disse bitre Sammenligninger mellem sin og andres 

Skæbne og fandt en tarvelig Tilfredsstillelse i at betro sine liden

skabelige Tanker, der stadig kredsede om det samme, til Papiret 

—  ofte ikke engang i Breve, men paa Steder, hvor de ligesom 

hengjemtes til Eftertiden — , var Æ vret opgivet og hans Kraft 

brudt. Ogsaa ydre Forhold bidroge deres til dette sørgelige Udfald.

Om end Udenlandsrejsen havde styrket hans Helbred, vedblev 

han dog at være en svagelig Mand, ofte hjemsøgt a f Sygdoms- 

anfald. Og lige saa galt stod det til med hans Pengeforhold. 

Skjønt i og for sig vistnok ikke ubetydelige, svarede hans Indtægter 

ikke til de Fordringer, han stillede til Livet, og da han ikke ejede 

Formue, gjorde han Gjæld. Fra Statens Side ydedes der ham ikke 

ringe Hjælp. Først eftergav Kongen ham (1745) Halvdelen a f den 

ham til hans store Rejse gjorte Forstrækning paa 2500 Rdl., rime

ligvis som l'a k  for nogle fra Paris hjembragte illuminerede Haand- 

skrifter, og 1751 tilstodes der ham en aarlig Understøttelse af 

400 Rdl. til hans genealogiske Værk, ligesom han fik Penge til at 

rejse til Skaane for. Desuagtet maatte K. 1758 laane 4000 Rdl. a f 

Staten, den samme Sum, som han havde udredet i Pension af sit 

ene Embede. En medvirkende Aarsag til hans slette økonomiske 

Stilling vare uheldige Familieforhold, i det en Broder a f ham, som 

havde været Præst, var bleven afskediget og holdtes i et Slags 

Fangenskab, og hans 5 Børn faldt nu K. lil Byrde (jv^- ovfr. S. 221);
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i de senere Aar synes desuden K.s Sportelinduegter at være tagne 

kjendelig af. For at forbedre sin Status paatog han sig mod Be

taling at besørge Kommissioner i Regeringskollegierne for fraværende, 

og han vilde gjæme have unge Mennesker i Huset. Alt var for- 

gjæves. Hans Gjæld voxede, og hans private Kreditorer trængte 

ind paa ham for at faa deres Tilgodehavende. —  Som en stakkels 

svagelig, forgjældet Pebersvend sad K. med sine døde Skatte og 

bitre Tanker.

Aaret 1771 blev et Ulykkesaar i K.s Liv. Under Struensees 

St>Telse, der rørte op i saa meget, blev det uventet paalagt K. at 

tilbagebetale de 4000 Rdl., og denne Fordring fastholdtes trods hans 

ynkelige Klager. Samtidig toges fat paa en Reform a f Højesteret. 

Den nedsatte Kommission foreslog Afskedigelsen a f  et Par Asses

sorer, deriblandt K. paa Grund a f hans tiltagende Alder og Skrø

belighed, hvilken sidste man satte i Forbindelse med hans «hel 

beknyttede Omstændigheder«, og den indstillede ham til en god 

Pension, for at han med Lyst kunde arbejde paa sit heraldiske 

Værk —  det klinger næsten som Spot — , og til at faa sin Gjæld 

til Kongen eftergivet, da den dog vist var uerholdelig. Denne 

Indstilling fulgtes, kun at Pensionen nedsattes en hel Del, og i 

Dec. 1771 afskedigedes da K. fra begge sine Embeder i Retten. 

Han levede endnu nogle Aar, indtil Døden 14. April 1777 gjorde 

Ende paa hans lidet glædelige Liv. Et halvt Aar forinden havde 

han et Sted i sine Stamtavler, dette hans «genealogiske Kaos», der 

«sora Flyvesandet var voxet til Bankers-, henvendt et Par Ord til 

en fremtidig Benytter og der i betegnet sig som «en 67 Aar gammel, 

skrøbelig, træskoknuset og ved Forurettelse fattiggjort Mand».

Som antydet har K . kun udgivet lidet: i sine yngre Dage 

nogle Smaating, deriblandt et Par Æredigte, der vise, at han ikke 

var Digter, og i Videnskabernes Selskabs Skrifter (1754) en antikva

risk Afhandling, der er mærkelig ved sin Smagløshed. A f  de 

kobberstukne Afbildninger a f Monumenter og Segl, som han havde 

ladet udføre, men som ikke tilfredsstille Nutidens Fordringer til 

Korrekthed, henlaa der ved hans Død 2 smaa Rækker, og disse 

udgaves, som de forelaa, uden Text, a f Skiftekommissionen i hans 

Dødsbo. (Nye Aftryk a f den forste Række udkom 1860.) Et og 

andet er senere kommet frem, bl. a. et lille Ungdomsarbejde om 

Elefantordenen og adskillige Breve. Som Brevskriver indtager K. 

en vis Rang; han kan udtale sig med ikke ringe Lune, ganske vist 

ikke a f den godmodige Art. Hans Hovedbetydning ligger imidlertid

Detnik biogr. Lex. IX . M«j 1895. 15
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i hans store utrykte Samlinger til den danske Adels Historie, hvilke 

Staten kjøbte paa hans Avktion og afgav til Gehejmearkivet. Det er 

et stort og rigt Materiale, som her er samlet og lagt til rette, navnlig 

i Stamtavlerne, og det var ikke for meget sagt, naar en Historiker 

(VVerlauff) endnu 2 Menneskealdre efter K.s Død betegnede ham 

som «den bedste Kjender af den dansk-norske Adelshistorie og 

Genealogi*, omtrent samtidig med at en anden Historiker (Vedel 

Simonsen) mindre betænksomt tog Ordet for en Udgivelse a f K.s 

Stamtavler. Som ingen a f K.s Forgængere kan maale sig med ham, 

saaledes have hans Samlinger dannet Grundlaget for et helt følgende 

Aarhundredes Syslen med disse Æmner. A t der derved er frem

kommet mange Rettelser og Tilføjelser til hans Stamtavler, og at 

disse nu paa mange Punkter maa opgives, maa ikke gjøre Efter

tiden uskjonsom over for Betydningen a f  K .s Livsværk.
Worm, Lex. ov. l*rde Mænd. Nyemp, Lit. Lex, F. Algreen-Ussing, IHc^. 

af K . (Prøve paa hans bic^ . Lex., 1865). I.cx. ov. adelige Familier I. S. x x v iii  ff. 
Nyerup, Mag. f. Rejseiagttagelser X, 254(7. 3 3 3 (7. 443(7. III, 428(7. (Norsk) 

Hist. Tidsskr. 2. R. VI, 64 ff. Suhms Saml. Skr. X V, 392 (7. Langebeldana 

S. 4 (7. Rørdam, Breve fra J. I^ngebek. Molbech, Hist.-bi<^r. Saml. S. 208 ff. 
Kgl. Bibi., Ny kgl. Sand., Fol., Nr. 1331 f (Breve dl K X  Deichmanske Bibi., 

Mskr., 4 “ , Nr. l l l  (Breve fra K. til C. Deichman). JP, B rick a .

K lin gberg, C h ristian , 1765— 1821, Højesteretsadvokat, en Søn 

a f Generallottoinspektor Jacob K . (f. 1719 f  1782) og Karen f. Lund 

(f. 1733 f  1806), fødtes i Kjøbenhavn 16. Dec. 1765, blev Student 

fra Frederiksborg lærde Skole 1783, juridisk Kandidat 1787, Hof- 

og Stadsretsprokurator 1791 og Højesteretsadvokat 1792. Fra i8r2 

— 19 var han tillige Justitsdirektør ved det asiatiske Kompagni, og 

1813 hk han Denomination til ved indtrædende Vakance at tage 

Sæde som Assessor i Højesteret. 1805 blev han udnævnt til Justits- 

raad, og han døde g. Febr. 1821 i Kjøbenhavn. Han var en ud

mærket retslærd og en i høj Grad uegennyttig Sagfører. Særlig 

bekjendt blev han ved sine skarpsindige Defensioner i forskjelHge 

Pressefrihedssager fra Slutningen af det i8. Aarhundredc, der bleve 

offentliggjorte, dels særskilt, dels i Datidens Tidsskrifter. Han var 

gift med sit Søskendebarn Louise Elisabeth Klingberg (f. 1772 
f  13. Febr. 1855), en Søster til efterfølgende H. M. V. K.

Thaarup, Fædrenelandsk Nekrolog 1821 — 26. Erslew, Forf. Lex.

G. Kringelbach.

K lin gberg, H enrich M atth ias V ilhelm , 1774— 1835, I^ ge, 

fødtes i Kjøbenhavn 17. Avg. 1774, og hans Forældre vare Admi-
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ralitetssekretær, Etatsraad Lauritz K . og Catharina Elisabeth f. Schu

macher. Privat dimitteret til Universitetet 1789 studerede han Læge

videnskab, blev 1794 Reservekirurg i Søetaten og samtidig Ama- 

nuensis hos Herholdt, tog 1798 Exaraen ved det kirurgiske Akademi 

og blev s. A. ansat som medicinsk Kandidat ved Frederiks Hospital, 

1799 tillige som Distriktslæge ved Kjøbenhavns Fattig\^æsen samt 

som I .  Kirurg ved Sotøj huskorpset; 1804 fik han Karakter og Rang 

som Divisionskinirg, 1808 blev han virkelig Divisionskirurg i So

etaten og s. A. som J. Bangs Efterfølger Professor i Anatomi ved 

Kunstakademiet, 1811 Medlem a f Direktionen for det Classenske 

Litteraturselskab og derved Medudgiver a f «Bibliothek for Læger». 

1814 entledigedes han ved Reduktionen i Søetaten som Divisions- 

kirurg. 1817 modtog han, efter Universitetets Opfordring til at 

disputere, den medicinske Doktorgrad ved en kirurgisk Afhandling. 

1824 udnævntes han til Stabskirurg i Søetaten samt Medlem af 

Direktionen for Søetatens Hospital og for Kvæst- og Assistenshuset; 

s. A. blev han Medlem a f Sundhedskollegiet, fik i 1826 Rang med 

Kapitajner i Søetaten og blev 1833 Æresmedlem a f det kongl. 

medicinske Selskab.

Den betydelige Anseelse, K . efterhaanden kom til at nyde i 

Samfundet, var dog p«aa ingen Maade alene betinget a f  denne hans 

kontinuerlige, regulære Avancementskarriere, men først og fremmest 

af personlige. Respekt og Sympathi vækkende Egenskaber og Evner. 

Han var en af mange Familier højt skattet Læge med særlig Av- 

toritet som Børnelæge, og han var en Mand a f  alsidig Dannelse 

og Kundskab, med varm og livbg Interesse for alt, hvad der rørte 

sig i Aandslivet og overhovedet i Samfundet, ganske særlig for 

Kunsten, var ikke blot Kunstsamler, navnlig Samler a f  Malerier, 

men ogsaa selv en talentfuld l'egner. O g han var dertil en meget 

selvstændig Karakter med uhildet kritisk Sans, ligesom han ogsaa 

udfoldede en ret dygtig Recensentvirksomhed ikke blot paa det 

egentlig lægevidenskabelige Oniraade. Han var Medlem a f det 

skandinaviske Litteraturselskab og har i Selskabets Skrifter indført 

et Par læseværdige og ejendommelige Afhandlinger, der vidne om 

hans 'rendens til at gjøre medicinske Observationer fhigtbringendc 

i mere universel Retning; den ene handler om a f Anatomien og 

Fysiologien at bestemme Regler for Maaden, hvorpaa Lidenskaber 

udtrykke sig i Menneskets Udvortes, den anden om Dødsstraffe og 

deres Indvirkning paa 'niskucrncs Stemning. Hans egentlig lægc-

«5*
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videnskabelige Publikationer ere ikke betydelige, for største Delen 

kun Kasuistik eller Uddrag og Oversættelser af fremmede Forfattere.

Han var ugift og døde 17. April 1835.
Snith og Bladt, Den danske Lægestand, 4, Udg. Ersiew, Forf. Lex. 

Berlingske Tid. 1835, Nr. 93 og 94. Ju i. Petersen.

K lin gberg, P e te r  Jacob  L au ritz , 1803— 37, Læge, var en 

Søn af ovennævnte Højesteretsadvokat Chr. K. og fødtes i Kjøben- 

havn 10. Avg. 1803. Undervist privat tog han 1832 Exaroen artium, 

1827 den medicinske Embedsexamen, hvorefter han var medicinsk 

Kandidat paa Frederiks Hospital. 1829 erhvervede han sig den 

medicinske Doktorgrad i Halle. 1830— 31 foretog han en viden

skabelig Rejse i Frankrig og Tyskland, i Foraaret 1832 sendtes han 

paa kongelig Bekostning til England for at indsamle Erfaringer om 

den asiatiske Kolera. 1831— 34 var han ansat som Reservemedikus 

ved Frederiks Hospital, 1834— 35 som Læge ved Koppehospitalet 

paa Søkvæsthuset. Saa vel i sin Disputats (om de forskjellige Kur- 

methoder mod Tyfus paa Frederiks Hospital) som i andre Publika

tioner viste han sig fra en fordelagtig Side, men hans tidlige Død 

af Brystsyge, 16. Jan. 1837, hindrede den videre Udfoldelse a f  hans 

videnskabelige Evner. —  Han var ugift.
Smith og Bladt, Den danske LtegesUnd, 4. Udg. Ersiew, Forf. Lex.

Ju l. Petersen.

K lin gen beck, Jørgen, — 1538— , Høvedsmand paa Memel og 

Hertug Albrecht a f  Preussens fortrolige Raad, traadte 153S i Kong 

Christian U l’s l'jenestc som tysk Hofsinde og Raad. Han var 

allerede da en ældre, efter eget Sigende svagelig Mand, men han 

havde siden 1534 Gang efter Gang været brugt som Hertugens 

Sendebud og Overbringer a f vigtige hemmelige Hverv fra denne 

til Svogeren i Danmark, saa at han var vel kjendt med indre 

danske politiske Forhold. Han skulde hjælpe Kongen med Raad 

under den Strid mellem dansk og tysk Indflydelse paa Regeringen, 

der i de første Aar efter Grevens Fejde udkæmpedes i Danmark, 

og han skulde ligeledes søge at bringe Orden i Hofholdningen. 

1 Marts 1539 blev han tillige med Eske Bille udnævnt til Statholder 

paa Kjøbenhavns Slot, en vigtig og udsat Post, der let kunde 

bringe ham i Konflikt med den danske Adel. Hans Breve til 

Hertugen a f Preussen bære da ogsaa Vidnesbyrd om, at han paa 

alle Punkter mødte Modstand og Uvilje, og at man ikke vilde 

følge hans Raad og Anvisninger. Allerede i Okt. 1539 ftatraadte
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han sin Statholderpost tillige med det ham overdragne Len, Dron* 

ningholm Slot i Strø Herred, og drog over Sachsen tilbage til 

Preussen. Hans Breve til Hertug Albrecht om danske Forhold cre 

en vigtig Kilde til dansk Historie i Tidsrummet 1534— 39.
Hist. Tidsskr. 4. R. VI, 292 ff. Mollerup, Bille-Ættens Hist. I, 697 f.

Mollerup.

V .  K lin gen b erg, P oul, 1615— 90, Generalpostmester, var født 

i Hamborg 18. Okt. 1615 a f  borgerlige Forældre, Jochim K. og 

Gardruth Allers, og blev i sit 16. Aar anbragt ved Handelen hos 

den rige Handelsmand Albert Baltser Berns (II, 137), hvis Yndest 

han snart vandt, saa han i sit 3. Tjenesteaar blev hans Bogholder 

og senere hans Kompagnon. Ha K. 1652 vendte tilbage fra en 

lang Udenlandsrejse, havde han Haab om ved en Forbindelse med 

Bems' ældste Datter, Anna, at blive endnu fastere knyttet til det 

rige Handelshus, hvis Chef kort efter døde; men da dette Haab 

strandede paa Jomfruens Utilbøjelighed, s>Ties K., der endnu s. A. 

i Handelshusets Anliggender gjorde en Rejse til Hoffet i Kjoben* 

havn, deraf at have taget Anledning til at blive i Danmark, hvor 

han hurtig maa have forstaaet at vinde formaaende Mænds Gunst 

—  bl. a. maaske Gabels —  og finde villige Øren for sine Ideer. 

Allerede i Foraaret 1653 havde han en Plan færdig til en Tontine, 

«et frugtbringende og profiterlig Kompagni*, noget den Gang 

ganske nyt, som imidlertid vistnok uden Vanskelighed fik Kongens 

Stadfæstelse, da Kapitalen, 1600000 Rdl., der vare fordelte i Andele 

paa 100 Rdl., skulde indgaa i Statskassen til Forrentning med 5 pCt., 

en for den Tid ikke høj Rente. Trods alle Anstrængelser fra Re* 

geringens Side lykkedes det langtfra at faa Andelene tegnede, og 

Spekulationen, der mere havde til Formaal at rejse en betydelig 

Kapital end at skaffe Folk cn fordelagtig Livrente, blev til intet.

Havde K. saaledes ikke Heldet med sig her, saa lykkedes 

desto bedre hans anden og ulige mere storartede Idé, en Reorgani

sation a f det ved Christian IV 's Initiativ 1624 indrettede danske 

Postvæsen; ved Bestalling a f  16. Juli 1653 som Generalpostmester 

for Danmark og Hertugdømmerne blev Postvæsenet ham overdraget 

paa 30 Aar med Forpligtelse til at indrette ridende og kjørende 

Poster mellem Kjøbenhavn og Hamborg og gaaende Poster paa de 

andre Router samt til at holde Heste til rejsendes Befordring ved 

alle Posthuse; han fik Ret til at ansætte og afskedige Postembods- 

mændene. Sine Indtægter skulde han have a f  Portoen —  der var 

den 1624 fastsatte —  og Hestene, hvorhos der tillagdes ham for*



2$0 V. Klingenbtrg, Pøul.

skjellige Skattefriheder samt xooo Tdr. Havre aarlig for at befordre 

Kongens og visse Embedsmænds Breve. Med stor Iver kastede 

K . sig nu over Postvæsenets Organisation, og i den lange Aarrække, 

han ledede det, udviklede det sig mere og mere; ved hans om- 

hyggelige Foranstaltninger med Hensyn til Posternes sikre Overførsel 

over Store Bælt og Udlæg a f Bøndergaarde i betydeligt Antal til 

Budenes Befordring, ved en ny Postforordning og ved nøjere Sam

menarbejde med det norske Postvæsen lykkedes det ham at bringe 

Postvæsenet til et for den Tid højt Standpunkt. O g dette er saa 

meget mere at beundre, som Regeringen paa mange Maader lagde 

stærkt Beslag paa K .s T id  og Kræfter. Allerede 1653 fik han for- 

skjellige Hverv at varetage med Hensyn til Flaadens Fornyelse m. m., 

1655 blev han som Repræsentant for de kommercielle Interesser 

Medlem a f det da oprettede Admiralitetsraad, 1671 blev han Etats- 

raad med Sæde i Statskollegiet, og 1679 hk han som Kommerce- 

raad Plads i Kommercekollegiet; jævnlig brugtes han i Kommis

sioner, og det varede ikke mange Aar, før Kongen ogsaa anvendte 

hans Evner i Diplomatien. Allerede under den svenske Krig havde 

han underhandlet med fremmede Gesandter, og 1665 gik han som 

Envoyé extraordinaire til Nederlandene, hvor han det følgende Aar 

afsluttede Alliancetraktat med Generalstateme. 1667 finde vi ham 

som Gesandt ved Fredslutningen i Breda, og 1672 stod K ., der 

imidlertid 1669 havde faaet Adelsbrev med Navnet v. K ., ved (Jriffen- 

feids Side i de Forhandlinger, som førtes i Kjobenhavn med hol

landske Gesandter om Hjælp fra Danmark i Krigen med England. 

1675 sendtes K . til Haag for at forhandle om forskjellige ved den 

da udbrudte Krig foranledigede Forholdsregler; som mistænkt for 

ved denne Lejlighed at have overskredet sin Fuldmagt var han 

nær kommen i Ulejlighed ved Griffenfelds Fald, men han slap med 

Skrækken, og endnu et Par Gange anvendtes han ved Sendelser af 

mindre Betydning.

Ved Siden a f alle disse oflfentlige Hverv fik K. endog Tid til 

at drive private Forretninger efter en stor Maalestok. Da han ikke 

kunde faa Anna Berns til Hustru, ægtede han i Juni 1654 hendes 

Søster Elisabeth ( f  1663), og med den Formue, hun bragte ham, 

opererede han saa klogt, at han snart blev en rig Mand. AU før 

sit Giftermaal havde han kunnet forstrække Kongen med en be

tydelig Sum, der under Krigen 1658— 60 voxede yderligere; ved 

store Leverancer til ublu Priser skaffede den driftige Spekulant sig 

ogsaa Fordringer paa Kronen, som 1664 betaltes med Godset
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Hanerau i Holsten; ved Kjøb erhvervede han sig Aalstrup og T o 

strup (nu Christianssæde) paa Laaland (1669) og Højris paa Mors 

(1670); Lund og Bustrup fik han efter sin Srigerfader. 1679 over

tog K. efter sin Svoger Gabriel Berns Wandsbeck, Ørum og en 

Del a f Mariager Kloster med Forpligtelse til at svare til alle For

dringer, der hæftede paa de stærkt betyngede Ejendomme; dette 

i Forbindelse med en a f  hans Svigerfader i sin Tid med Kongen 

indgaaet, men ikke opfyldt Kontrakt om en stor Levering a f spansk 

Salt blev hans Ruin. Dom til Erstatning for den misligholdte 

Kontrakt, Udlæg, Indførsel og Processer styrtede nu ind over den 

tilsyneladende saa grundmurede Mand, og Resultatet blev, at han 

for at redde Resterne indvilgede i at afstaa Postvæsenet til Kongens 

Søn Christian Gyldenløve. Dette skete 1685, men Enden var ikke 

endda; nye Processer, foranledigede ved hans indviklede Ejendoms

transaktioner og Skifte med Sønnen Poul, toge snart, hvad Kronen 

havde levnet, og den en Gang saa rige og mægtige Mand, der 

havde ført Hus baade paa Højris, i Hamborg og Kjøbenhavn, 

hvor hans prægtige Haver, fulde a f sjældne Planter, tiltrak sig 

Opmærksomheden, men som nu kun havde tilbage den Titel a f 

virkelig Etatsraad, man 1684 havde givet ham, endte sit Liv i 

Fattigdom paa sin Søns Gaard Højris i Efteraaret 1690 (begravet 

I I .  Okt).

I en vis Forstand tør man vel kalde K . en Lykkeridder, for 

saa vidt som hans fornemste Maal var at samle Rigdom og vinde 

Indflydelse uden at regne det saa nøje med Midlerne; men hans 

utvivlsomme Evner som Organisator og Administrator og den Energi, 

med hvilken han a f  et hensygnende Postvæsen skabte regelmæssige 

og paalidelige Forbindelser, der under kritiske Forhold stode deres 

Prøve, sikre ham en smuk Plads i det danske Kommunikations

væsens Historie.
Lex. der hamhnig. Scbrifbsteller IV, 1 f. OUen, Det danske Postvæsen 

indtil 17H S. 64flf. Hist. Tidsskr. 6. R. II, 126 ff. Q, X . Wad.

K lin g se y , P e te r  E d vard , 1817— 87, Officer, Korttegner, født 

i Kjøbenhavn 20. Jan. 1817, Søn a f  Assistent (Kobberstikker) ved 

Søkortarkivet Hans Christian K . og Sigrid f. Lund. Han blev 

Kadet 1828, Sekondlieutenant i Fodfolket 1833, Premierlieutenant 

1838, Kapitajn a f  2. Klasse 1848 og i. Klasse 1S50, Major 1860, 

Oberstlieutenant 1864 og Oberst 1866. Han afskedigedes i Naade 

17. Febr. 1876 og døde 6. Juni 1887. Han ægtede 1841 Clara Henning,
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Datter a f Fysikus H. i Segeberg. Under den r. slesvigske Krig 

deltog han som Kompagnichef i Udfaldet fra Fredericia 6. Juli 1849 

og Slaget ved Isted 25. Juli 1850. I Aarene 1851— 54 ledede K. 

de Rekognosceringsarbejder, der i Sønderjylland udførtes a f Offi

cerer i Hæren, og som senere bleve bearbejdede a f  Generalstaben 

og udgivne under Titelen: «Kort i 1:120000 over Slesvigs Fastland 

og Als». I 1864 kommanderede han 13. Infanteriregiment, der hørte 

til Fredericia« Besætning under Bombardementet 20.— 21. Marts. 

—  En betydelig Del af K.s Virksomhed falder uden for Hæren. 

Foruden at han i Aarene 1836— 41 har været beskæftiget ved den 

danske Gradmaaling under Konferensraad Schumacher, har han 

udfoldet en betydelig Virksomhed som Korttegner og Kortlithograf. 

Hans Hovedarbejder i denne Retning ere Planerne til General

stabens Værk om Krigen 1848— 50 og Atlas til Traps statistisk- 

topografiske Beskrivelse a f Danmark (2. Udg.). K .s Kort vidne om 

en høj Grad a f Flid og Omhu; oftest ere de udførte med megen 

Sirlighed, og Fremstillingen er synlig paavirket a f  den anerkjendte 

Smag, der har gjort sig gjældende ved vore kobberstukne General

stabskort. For Atlassets Vedkommende maa det beklages, at den 

ringe Plads, der har været K. indrømmet, har tvunget ham ind 

paa en næsten enestaaende Finhed, der, saa beundringsværdig den 

end kan være, skader Tydeligheden og Oversigten. E . C. Rasmussen.

K lin k , C h ristian  F red erik , 1787— 1860, Søofficer, Søn af en 

Færgemand, er født 21. Marts 1787 i Vordingborg; han blev Sekond- 

lieutenant i Marinen 1809, men udtraadtc efter Krigen 1814 a f dansk 

Tjeneste for at gaa over i den norske, hvor han Aaret efter blev 

Premierlieutenant og efterhaanden avancerede til Kommandørkapi- 

tajn. —  I Krigsaarene 1807— 14 gjorde K. stadig Tjeneste ved den 

norske Sødefension og havde her gjentagne Gange I>ejlighed til at 

gjøre sig fordelagtig bemærket. 1807 (som Kadet) førte han en 

Kanonbaad under et engelsk Angreb paa Christianssand. 1808 be

stod han en hæderlig Affære i Grævlingesund. 1811 i April angreb 

han med 3 Kanonbaade 2 engelske Kuttere i Kongshavn, skød den 

ene i Sænk, fangede Besætningen og forjog den anden. 1812 gjorde 

K. Tjeneste i den a f  Kapitajn H. P. Holm kommanderede Eskadre, 

som blev angrebet i Lyngør; s. A . reddede han et russisk Linjeskib 

fra Forlis. Efter Norges Adskillelse fra Danmark og sin Ansættelse 

i den norske Marine var K . gjentagne Gange Skibschef, blev Ad

judant hos Kong Oscar, 2 Gange endogsaa Referent for de norske
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Marinesager, 1851 Chef for Vserftskorpset i Horten. 1857 erholdt 

han Afsked og døde 28. Maj 1860 paa sin Gaard Soli ved Horten. 

—  K. var 3 Gange gift: i. (1811) med Rise f. Hammer, Datter a f 

Byfoged H. i Tonsberg; 2. (1815) med Karen f. Bergh ( f  1830), Datter 

a f  Generalavditør C. Anker B. (II, i i i ) ;  3. (1833) med Marie Frede

rikke f. Beocke, Datter a f  Bataillonskirurg J. F. B.
llltutr. Nyhedsblad 1860, S. 102 og 10$ ff. C . With*

K lop p en borg, H an s D iderik, 1802— 82, Gaardejer, Søn a f 

Tingskriver i Frøs og Kalvslund Herreder Jacob K. (f. 9. Febr. 

1747 i Ditmarsken, f  26. Febr. 1828) og Anna Cathrine f. Otzen 

(f. 8. Febr. 1772 f  i6. April 1853), var født 28. Juni 1802 i Gram 

og blev i en ung Alder Ejer a f  en anselig Bondegaard i Kjøben- 

hovecl, Skrave Sogn i Haderslev Amt, i Slutningen a f 30erne Sogne

foged. I Felttoget 1849 ydede han den danske Hær, navnlig 

General Rye, væsentlige Tjenester, Efter 1850 var han gjentagne 

Gange Stændersuppleant og stadigt Medlem a f  Haderslev Amtsraad 

(efter 1867 Kredsdag). Under et længere Ophold i Kjobenhavn 

1849 blev han stærkt paavirket a f Grundtvig i kirkelig og folkelig 

Retning, og da Pastor Sveistrup 1867 var afsat for Edsnægtelse som 

Sognepræst til Rødding og Skrave, overlod K . ham sin store Sal 

til Gudstjeneste. Her prædikede Sveistrup og senere Frimenigheds

præst C. Appel (I, 296) i mange Aar hver Søndag for en talrig 

Kreds a f  Bønder, hvorved en Begyndelse blev gjort til Frimenig

hederne i Nordslesvig. K. var cn ualmindelig energisk Bonde og 

stod i personlig Yndest hos Frederik VII. —  Han ægtede i .  (10. Juli 

1830) Cathrine Thaysen (f. 23. Marts 1803 f  21. Juli 1831), 2. (23. Marts 

1833) Mette Kirstine Thaysen (f. 30. Okt. 1804 f  16. Maj 1878), Døtre 

a f Johan T . til Toftlundgaard. Han døde 7. Sept. 1882 og efterlod 

en Datter, som er gift med Jørgen Nielsen Hansen Skrumsager 

(f. 1. Sept. 1834), nu en a f  den nordslesvigske Bondestands kraf

tigste og indflydelsesrigeste Talsmænd. AT. R . Hiort-Lorenzen.

K lop p en borg, Jacob , 1793— 1876, Overvagtmester, Halvbroder 

til fornævnte H. D. K ., født 13. Jan. 1793 i Gram, var bestemt til 

at være Skolelærer og nød Undervisning paa Seminariet i Tønder, 

men lod sig 1813 optage som frivillig i holstenske Husardetache

ment. Han var med 1 Slutningen a f  Felttoget som Husar i Ewalds 

Frikorps og gjorde sig strax trods sin Ungdom bemærket ikke 

mindre ved sit forvovne Mod end ved sin Snildhed til at klære sig
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i en snæver Vending. I Fredsperioden 1814— 48 forte K., der 

1822 havde giftet sig, 1816 var blevcn ansat ved holstenske Lanse

nerer og 1842 ved Prins Ferdinands Dragoner, en bevæget T il

værelse. Han var gjentagne Gange ude a f  Tjenesten, dels med 

Orlov, dels som degraderet, dels som afskediget, og ernærede sig 

da som Landmand, Dyrlæge eller Hestehandler. Ved Krigens Ud

brud 1848 levede han som pensioneret Vagtmester i Flensborg. De 

dansksindede Borgere her udvalgte ham som Sendebud til Frederik V il 

for at tolke deres Følelser, og til Belønning lod Kongen ham ud

styre med Hest, Vaaben og Mundering og skaffede ham Ansættelse 

ved 3. Dragonregiment som Overvagtmester. Som saadan deltog 

han med hele sin Ungdoms Fyrighed og Tapperhed i Felttogene 

1848— 50 og fik navnlig i 1849 ved Ryes Korps Lejlighed til at 

vise sig som en dristig og heldig Partigænger. Kommunalbestyrelsen 

i Varde og Sogneraad i omliggende Byer fremhævede efter Krigen 

i en Adresse til Regeringen hans store Fortjenester a f Egnen. K., 

som under megen Deltagelse a f Sondeijyder 1872 havde fejret sit 

Guldbryllup i Flensborg, døde her 1876.
Kloppenboig, En gammel Soldats Erindringer, 2. Udg. (1872). Sondags- 

posien 1872, Nr. 462. S. A . Sarensen,

K lo p sto ck , F ried rich  G ottlieb, 1724— 1803, tysk Digter, Søn 

a f  Gottlieb Heinrich K . og .\nna Maria f. Schmidt, fodtes i Quedlin- 

burg 2. Juli 1724. Efter at have gaaet i Gymnasiet i sin Fødeby 

kom han 1739 paa den bekjendte Opdragelsesanstalt Schulpforta 

ved Naumburg, og her fattede han allerede i sine sidste Skoleaar 

Planen til sit Hovedværk, «Messias». I 1745 Universi

tetet i Jena, og Aaret efter drog han til Leipzig, hvor han studerede 

llieo lo gi, men brugte den største Del a f  sin Tid til litterære Sysler; 

her forfattede han sine første Oder og de første Sange a f «Messias». 

1 1748 forlod K. Universitetet og tog en Huslærerplads i Langen- 

salza, hvor han forelskede sig i sin Kusine Sophia Schmidt, som 

han forevigede i ftere Oder under Navnet «Fanny», uden at hun 

dog gjengjældte hans Tilbedelse. Han opgav nu sin Plads og saa 

sig om efter en Stilling, der kunde tillade ham at følge sit Digter

kald, og fik ogsaa flere Tilbud, bl. a. fra Grev J. H. E. BernstorfF, 

som lovede at skaffe ham Pension i Danmark. Imidlertid foretrak 

K . en hjærtelig Indbydelse fra Schweitserdigtemes Fører, Bodmer 

i ZUrich, og rejste i 1750 til Schweits, hvor han blev modtagen med 

aabne Arme og stærkt feteret. Det kom imidlertid snart til et
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Brud med Bodmer, og da Bemstorff paa ny indbød ham og med* 

delte ham, at Kong Frederik V  vilde tilstaa ham en Digtergage 

paa 400 Rdl., for at han kunde fuldende sin Digtning, samt Rejse

penge, for at han strax kunde efterkomme Kaldelsen, saa tøvede 

K . ikke længere, men begav sig i Febr. 1751 paa Vej til sit nye 

Hjem. Paa Gjennemrejsen tog han Afsked med sine Forældre og 

gjorde i Hamborg Bekjendtskab med en livlig ung Pige, Meta 

Moller, som nærede dyb Beundring for hans Digtning og Person, 

og som han strax forelskede sig i.

I  April kom K. til Kjøbenhavn, hvor han blev særdeles venlig 

modtagen, og hvor han fandt to varme Velyndere i Grev Bernstorff 

og Overhofmarskal A . G. Moltke. Kongen, hvem han allerede 

havde bragt sin Hyldest i Dedikationsoden til «Messias*, modtog 

ham meget naadig og smigrende og lod ham indbyde til at tage 

med Hoffet til Fredensborg. Her levede K. meget behagelig og 

utvungent; han havde frit Ophold og kunde rekvirere Vin fra 

Kongens Kjælder, og han kunde tage til Kjøbenhavn, naar han 

lystede. Han udtaler sig ogsaa i Breve med stor Begejstring om 

den gode Modtagelse, det behagelige Ophold og den dejlige Natur, 

som han forherligede i Oden «Friedensburg*. Hos Kongen havde 

han en høj Stjærne, og paa hans Anbefaling blev hans Svoger

H. Rahn indkaldt for at anlægge en Silkefabrik ved Mølleaaen. 

For Dronning Louise følte han stor Hengivenhed og Højagtelse; 

han blev dybt greben a f hendes haarde Lidelser og tidlige Død, 

19. Dec. 1751, og gav sine egne og Folkets Følelser Luft i Oden 

«An den K6nig» (senere kaldet «Die Kdnigin Louise*). K.s For

hold til Bernstorff blev mere og mere intimt; han spiste hos Mini

steren én Gang om Ugen og havde fri Adgang til hans udmærkede 

Bibliothek, hvor han studerede Engelsk og især Tysklands Old- 

historie og nordisk M>thologi. Vinteren og Foraaret 1752 boede 

K . dels paa Bernstorff, dels hos sin Svoger Rahn i Lyngby. I Maj 

rejste han til Hamborg for at trolove sig med sin Meta, men i 

Eftersommeren kom han tilbage til Kjøbenhavn og blev her hele 

det næste Aar, i det han stadig udvidede sin Kreds og ved sin 

.Anbefaling fik flere a f  sine Landsmænd kaldede til Danmark; saa- 

ledes fik Pædagogen Basedow Ansættelse ved Sorø Akademi, og 

K.s Ven og Beundrer J. A. Cramer blev udnævnt til Hofpræst, 

ligesom senere Resewitz blev Præst ved Petri Kirke. I Foraaret 

1754 tog K. til Hamborg og holdt Bryllup; derpaa rejste de ny

gifte til Quedlinburg, hvor K. blev syg og maatte blive hele Som-
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nieren, saaledes at han først i Okt. kunde vende tilbage til Kjøben- 

havn. Her tilbragte han nu nogle lykkelige Aar i sit Hjem og i 

sin Vennekreds, beskæftiget med sin ideale Livsopgave. I 1755 

blev den første Halvdel a f Messiaden trykt i Kjøbenhavn paa 

Kongens Bekostning; i 1756 skrev K. sit første religiøse Drama, 

«Abels Tod», og i disse Aar fremkom ogsaa nogle gudelige Oder 

og aandelige Sange, som vistnok vare bestemte til Kirkebrug, men 

de vare for højt anlagte for Menigmand og næppe heller rigtig 

sangbare. I Nov. r758 mistede K. sin elskede Hustru Meta, som 

han har foreviget i flere Oder og især i Messiaden som «Cidli»; 

hun døde i Barselseng paa et Besøg hos sin Slægt i Hamborg, og 

K ., som selv var syg, blev ved daarligt Vejr forhindret fra at være 

tilstede ved hendes Dødsleje. 1 1759 og Begyndelsen a f  1760 var 

K. igjen i Tyskland; i 1762 se vi ham atter i hans Fødeland, og 

denne Gang for længere Tid; han opholdt sig mest i Blankenburg, 

Quedlinburg og i Halberstadt hos sin Ven Gleim, hvor han skrev 

2 nye religiøse Dramer, «Salomo» og «David*, lige saa tarvelige 

som det første. 1 1764 kom K . tilbage til Kjøbenhavn og levede 

i sin sædvanlige Kreds, som dog forøgedes med BemstorfTs Sviger

fader, Overhofmester, Grev Stolberg, der ved sin Død 1765 betroede 

sine Sønners Opdragelse til K. og Cramer, samt med Gerstenberg 

(VI, 4). I 1767 skrev K. sine første tysk-patriotiske Dramer («Bar- 

diete»): «Hermanns Schlacht» og «Hermann u. die FUrsten». I 

dette Aar falder hans ejendommelige anonyme Brevvexling med 

Anna Cåcilie Ambrosius (senere Fabricius, s. V, 14) i Flensborg, 

en Veninde a f hans afdøde Meta.

I Jan. 1766 døde Frederik V , og det varede ikke længe, inden 

Bemstorfls Stilling blev prekær, og da hans Stjæme blegnede for 

den opgaaende Sol Struensee, forlod K . Danmark med sin Velynder. 

1 1771 blev K.s Stilling i Danmark ogsaa truet; paa en Rejse i 

Sydtyskland 6k han en Skrivelse fra Danmark med Forespørgsel 

om, paa Grund a f hvilke Fortjenester han nød Understøttelse af 

den danske Konge; K. havde først ikke ringe Lyst til at frasige 

sig Pensionen, men han betænkte sig dog, og der blev heller ikke 
fra dansk Side gjort Skridt til at unddrage ham den. Efter Bcrn- 

storffs Død 1772 blev K. efter Enkegrevindens Ønske i Nærheden 

af Hamborg, hvor han desuden følte sig fængslet ved Erindringen 

om sin Meta, som laa begravet i Ottensen. I Sept. 1772 stiftedes 

i Gøttingen den saakaldte «Hainbund» under stærk Forgudelse af 

K. og blev samme Efteraar ved de unge Grever Stolberg bragt i
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skriftlig Forbindelse med K., som kun var alt for henrykt over den 

Virak, disse unge Enthusiaster ofrede ham, og som i Efteraaret 

1773 selv kom til Gottingen for at lade sig personlig fetere. Han 

var den Gang paa Rejse til Wien for at se, hvad der kunde ud

rettes hos Josef II for den tyske Digtekunst og dens Udøvere, 

efter at han tidligere gjennem den osterrigske Gesandt i Kjøbeo- 

havn havde skaffet sig Tilladelse til at dedicere sin «Hermanns 

Schlacht* til denne Fyrste. Imidlertid fandt Regeringen i Wien 

K.s Planer og Forslag alt for utopiske, og man afepiste ham med 

en Guldmedaille.

I dette Aar var «Messias* bleven fuldendt og dermed hans 

Livs Hovedværk. Paavirket og til Dels fremkaldt a f  Miltons reli

giøse Digtning staar den som Epos tilbage for denne, stærkt ud

smykket, som den er, med overnaturlige og upersonlige, ubibelske 

Figurer og uforstaaelige Metaforer, mere lyrisk end episk i Ud

førelsen, skreven i et kraftigt og klangfuldt, men tungt og upopu

lært Sprog, ligesom hans Oder, hvilket fuldt ud retfærdiggjør Lessings 

bidende Epigram, der ender saaledes: cWir wollen weniger erhoben, 

wir wollen mehr gelesen sein».

I 1774 fik K. en Anmodning fra Markgrev Carl Frederik a f 

Baden-Durlach om at bosætte sig i Carlsruhe. Efter et nyt Ophold 

og en ny Apotheose i Gottingen rejste han til sin nye Velynder, 

der strax betalte hans Rejseudgifter og tilsikrede ham en aarlig 

Digtergage paa 528 Gylden samt udnævnte ham til Hoffaad. K.s 

Ophold i Carlsruhe og paa Slottet i Rastatt var særdeles behageligt 

og utvungent, men allerede i Foraaret 1775 rejste han pludselig og 

uden Afsked til Hamborg, hvorfra han skrev et koldt Brev til 

Markgreven med et halvt Løfte om at komme tilbage, som han 

dog aldrig opfyldte. Den brave Markgreve var imidlertid højmodig 

nok til at lade ham beholde Pensionen til sin Død. I Hamborg 

blev K . holdt fast a f en Kreds a f Beundrere og Tilbedere, især 

Damer, iblandt hvilke en Enkefru v. Winthem, en Niece a f Meta, 

samlede en Læsekreds i sit Hus til Forherligelse a f Digterens Vær

ker og Person. Her havde K. nu travlt med de samlede Udgaver 

a f  «Messias* (en af dem med en særlig, a f ham selv opfunden Ret

skrivning) og med at rette paa Oversættelserne i fremmede Sprog. 

I 1787 udgav han sit tredje og sidste Bardiet: «Hcrmanns Tod», 

og i sine sidste Aar skrev han en Række sproglige Afhandlinger i 

forskjellige Retninger, som ikke vare uden Betydning for det tyske 

Sprogs Udvikling.
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En fransk Oversættelse a f  hans patriotiske Dramer indbragte 

ham den Udmærkelse, at den franske Nadonalforsamling i Sept. 

179a meddelte ham et fransk Borgerdiplom, som han modtog, men 

sendte tilbage i 1794. K. holdt sig legemlig og sjælelig rask og 

rørig indtil sit 79. Aar, hvilket ikke mindst skyldtes hans sidste 

Flamme, den trofaste <Windeme» (Fru v. Winthem), som han havde 

ægtet i sit 67. Aar. Han døde efter et Par Maaneders Svagelighed 

14. Marts 1803 og blev begravet i Ottensen ved sin Metas Side 

under uhyre Deltagelse a f  Hamborgs og Altonas Borgere.
R. Boxbcrgcr, K s  Leben u. Wcrke. C* A . Nis$en.

K lo s s ,  F red erik  T h eod o r, 1802— 76, Sømaler, var født 

19. Sept. 1802 i Brunsvig, hvor hans Fader levede som Maler. 

Sønnen blev 1819 sendt til Berlin for at uddannes til Arkitekt ved 

Akademiet der, men gik paa egen Haand over i Malerskolen, som 

han gjennemgik under Professor Schumanns Vejledning. Allerede 

her studerede han Sømaleriet i de gamle hollandske Mestres Billeder, 

men efter at han hos den norske Maler J. C. Dahl havde set et 

Maleri a f  Eckersberg og hørt om denne, rejste han med Anbefalinger 

fra Dahl, Henr. Steffens o. fl. til Kjøbenhavn, som han naaede i 

Okt. 1828. Han begyndte strax at studere Naturen og kunde alle

rede 1829 udstille sit første Søstykke, malet efter dansk Natur; i 

1830 begyndte han at besøge Rckershergs Malerskole, gjorde en 

Sørejse med Kadetskibet, og det synes at have været hans Tanke 

at vende hjem til 'l'yskland. Imidlertid vendte han efter flere 

mindre Rejser hver Gang tilbage til Danmark, hvor han i  den 

preussiske Minister Grev A. Raczynski havde en varm Velynder. 

»  Da han, efter at have udstillet i adskillige Aar, ønskede at 

blive Medlem a f det danske Kunstakademi, opfordrede dette ham 

til, som et nødvendigt Vilkaar, at søge dansk Indfødsret, som ogsaa 

tildeltes ham 1840, og derefter blev han agreeret. Endnu s. A . blev 

han Medlem a f Akademiet paa «Aabent Hav med Skibe i 3rebet 

Mærssejlskuling:», den haro statutmæssig givne Opgave. Han ægtede 

1851 Caroline Bauditz og fik 1853 Titel af Professor. 1855 fik han 
Medlemsbolig paa Charlottenborg, og der døde han 9. Juni 1876, 

efter at han siden 1871 ikke havde udstillet. Ved Siden a f  heldig 

Paavirkning fra C. V. Eckersberg viser K . dog Selvstændighed i 

Opfattelsen og mere Lyst end Eckersberg til at gjengive det aabne 

Hav. Han er i sine gode Billeder dybere og varmere i Farven
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end hans Lærer, men naar ikke dennes lyse Klarhed og næppe 

heller hans fine Tegning i Skibene.
Wcilbach, Konstnerlex. Weilbach.

K lo tz , S te p h a n , 1606— 68, Generalsuperintendent. Denne 

Mand, til. hvis Na\Ti nogle a f  de sørgeligste Minder fra Sønder

jyllands Fortyskningshistorie knytte sig, var fodt 13. Sept. 1606 i 

Lipstadt i AVestfalen, hvor hans Fader, a f  samme Navn, var Præst; 

Moderen hed Eva Brede. Faderen døde, da Sønnen var 6 Aar, 

men denne blev ligefuldt holdt til Studeringerne, hvortil han i høj 

Grad egnede sig, da han besad et overordentlig hurtigt Nemme 

og en utrolig stærk Hukommelse. Efter at have gjennemgaaet sin 

Fødebys Skole gik han til Gymnasiet i Soest, hvor han allerede 

udmærkede sig som en god Logiker og en ivrig Disputator. 1625 

kom han til Universitetet i Marburg, hvor han i et Par Aar med 

megen Berømmelse studerede Theologi og Filosofi. 1627 drog han 

til Rostock. Efter at have taget Magistergraden her optraadte han 

som Privatdocent i forskjellige Fag under det filosofiske Fakultet 

og udgav en Række Disputatser. Særlig Berømmelse indlagde han 

sig. 1629, da en Jesuit, eskorteret a f  kejserlige Hellebardister, op

traadte som Opponent imod ham i det a f Professorer og Studenter 

tæt fyldte Avditorium. I 3 Timer holdt K. denne øvede Disputator 

Stangen og erhvervede sig en saadan Anseelse som en modig og 

dygtig Forsvarer a f den evangeliske Lære, at han snart efter fik 

en Kaldelse som Præst der i Staden, og 2 Aar efter (1632) kaldtes 

han til Professor i Theologi ved Universitetet og beklædtes allerede 

i det næste Aar, kun 27 Aar gammel, med Rektorværdigheden. 

1635 tog han den theologiske Doktorgrad, og Aaret efter kaldte 

Christian IV ham efter sin tyske Kanslers, Ditlev Reventlows, 

Anbefaling til Generalsuperintendent i den kongelige Del a f Her
tugdømmerne med Bolig i Flensborg, hvor han tillige fra 1639 

overtog Sognepræsteembedet ved St. Nicolai Kirke og Provste- 

embedet i Flensborg Provsti.

Kun 30 Aar gammel var K. altsaa stillet i Spidsen for Hertug

dømmernes Kirkevæsen og udrustet med betydelig Myndighed. Ingen 

Kandidat kunde blive Præst uden hans Approbation og ingen theo- 

logisk Bog udkomme uden hans Inipriroatur. I Besiddelse a f store 

Evner forstod han snart at gjore sig gjældende; han havde i høj 

Grad Ordet i sin Magt, og alle de fine Distinktioner, som den 

orthodoxe Theologi gjemte i sit vel fyldte Rustkammer, stode fuld*
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komment til hans Raadighed. En Lejlighed til at vise dette frem

bød sig, da Christian IV  i Efteraaret 1637 opholdt sig i Flensborg. 

For ikke længe siden havde den lærde Holger Rosenkrantz nemlig 

udgivet et tysk theologisk Skrift, kaldet »FiirstcnspiegeU, der i sin 

Tid var forfattet a f Hertug Albrecht a f Preussen (Christian I l l ’s 

Svoger). I Fortalen til dette Skrift havde Rosenkrantz angaaende 

en troende, af Aanden oplyst og ledet Kristens Retfærdighed for 

Gud ytret en Anskuelse, der lagt paa Orthodoxiens fineste Vægt 

kunde synes at afvige noget fi*a det vedtagne lutherske Lærebegreb. 

Da K. formodentlig var kommen under Vejr med, at Rosenkrantz 

just ikke stod i Yndest hos Kongen, benyttede han nu dennes 

Ophold i Flensborg til at overrække ham et voldsomt Angreb paa 

den lærde og gudfrygtige danske Adelsmand, der fremstille4es som 

en farlig Kjætter, der gjorde fælles Sag med Papister, Socinianere 

og Årminianere. Da Kongen ikke var utilfreds med at faa paa

vist, at Rosenkrantz «løb gal midt i hans store Visdom», sendte 

han K.s Indlæg til sin Hofpræst Dr. Peder Vinstrup og bad ham 

æske de kjøbenhavnske Theologers Udtalelser derom, og nu ud

spandt sig en langvarig theologisk Fejde, under hvilken K. endnu 

en Gang tog Ordet, og det var ikke hans Fortjeneste, at Rosen

krantz slap for som Kjætter at blive forv’ist fra Landet.

Efter at Frederik HI (som Prins) med sin Gemalinde Sophie 

Amalie 1646 havde taget Bolig paa Plensborghus, lykkedes det K. 

i høj Grad at vinde dette F}Tstepars Yndest. Han maatte idelig 

prædike for dem og var ofte deres Gjæst. Det fortælles, at da 

han en Gang fik Befaling til med meget kort Varsel at prædike 

for Hoffet, tog han en fremmed Prædiken, noget, han let kunde, 

da han besad en overordentlig Hukommelse. Prinsen havde imid

lertid selv tidligere læst den samme Prædiken, og da K. efter 

Gudstjenesten var Gjæst paa Slottet og ved den Lejlighed kom 

med Undskyldninger og talte om den korte Frist osv., udbrød Prin

sen spøgende (paa Dansk): «Hr. Doktor! I  har prædiket som en 

Herremand>.

Sin Indflydelse hos Prinsen, der var Statholder i den kongelige 
Del a f Hertugdømmerne, benyttede K . til at optomme den til hans 

lædelse betroede Kirke, saa alt kom til at gaa i strammere Former 

end tidligere. Særlig var det for ham, der saa at sige havde gjort 

Profession a f  Orthodoxien, a f megen Vigtighed at lægge en alvorlig 

Hindring i Vejen for Udbredelsen a f den saakaldce Synkretisme, 

en mæglende theologisk Retning, hvis betydeligste Talsmand var
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Sønderjyden Georg Calixt, Professor i Helmstedt (III, 338). K . fik 

det derfor 1647 sat igjennem, at fremtidig skulde Præsterne forpligtes 

til at lære efter Konkordieformelen, der indeholder den mest til

spidsede Form a f den orthodoxe Lutherdom.
Frederik III's Tronbestigelse (1648) skilte vel K. fra det høje 

Herskab, men formindskede ikke den Yndest, hvori han stod. 

Kongen forærede ham et Hus i Flensborg som Bevis paa sin T il

fredshed med hans «tro Tjeneste og Opvartning som Prædikant 

paa Flensborg Slot» og aflagde ham med et Kanonikat i Slesvigs 

Domkapitel. D a K. kunde sætte igjennem omtrent alt, hvad han 

vilde, benyttede han sin Magt til med haard og ubarmhjærtig 

Haand at indføre det højtyske Sprog som Kirkesprog i Flensborg 

Provsti, med Tilsidesættelse a f  Befolkningens Modersmaal (dansk, 

plattysk og firisisk), skjønt det var en vitterlig Sag, at Beboerne 

forstøde lidet eller intet a f det fremmede Sprog. En lige saa hen

synsløs Færd skal han have vist med Hensyn til Embedsbesættelser, 

o g  i L y a f  Kongens Gunst optraadte han med hierarkisk Myndig

hed, i det han særlig begunstigede Ansættelsen a f  indvandrede 

Tyskere, der stode uforstaaende over for Befolkningen og uforstaaede 

a f denne, medens Landets egne Børn tilsidesattes.

Den Formodning er ytret, at Frederik UI*s og hans Dronnings 

souveræne Tilbøjeligheder have fundet Opmuntring hos K ., hvem 

Kongen, ogsaa efter at have forlagt sin Residens til Kjøbenhavn, 

vedblev at staa i Forbindelse med. l.igeledes er det ikke usand

synligt, at K . har smigret for Kongens Ønsker i Retning a f en 

Revanchekrig mod Sverige. Da Rigsdagen i Odense holdtes i Febr.

og det afgjørende V alg mellem Krig og Fred skulde træfles, 

havde K . ogsaa indfundet sig, sikkert efter Kongens Opfordring, 

og da han fik det Hverv at prædike for Kongen og Rigets Herrer, 

valgte han sin Text med det Mesterskab, der særtegner den ud

mærkede Taler; thi i. Kong. 22, i  ff., hvorover han prædikede, var 

som dannet til den daværende politiske Situation og dilod Taleren 

at paatrykke Krigspartiets Ønsker en næsten guddommelig Avtoritet 

samt at skyde den skuffende Udsigt til Alliancer saaledes i For

grunden, at den dækkede over Landets udmarvede 'Pilstand og 

fuldstændige Mangel paa Krigsberedskab. Krigen, som K . saaledes 

paa cn Maade havde intimeret ved sin Prædiken, kom, som be- 

kjendt, og bragte en usigelig Nød og Elendighed i sit Spor; men 

da Fjendens Hære oversvømmede Halvøen, var den tapre Prædi

kant den første til at flygte for at bringe sig selv og sin Familie

Daosk b io f r. L ex . IX . 1895* 16
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i Sikkerhed, medens han overlod sin Menighed i Flensborg til dens 

egen Skæbne. Denne Adfærd blev senere i de skarpeste Udtryk 

foreholdt K . a f  den bekjendte Friedrich Brekling (HI, 50), der i 

det hele ved sin overordentlig haanlige Omtale a f K. som en 

aandsforladt, selvgjort Pave har virket ikke lidet ind paa Efter

tidens Dom om denne Mand, medens K. paa den anden Side ved 

sin Optræden over for den unge, a f  Kristendommens Alvor dybt 

grebne, men sværmerisk anlagte Præst har bidraget til at støde 

denne dybere ud i Sværmeriets Taageverden.
Efter Krigen og Statsforandringen besøgte K . undertiden Kjø- 

benhavn, hvor han uden Tvivl har været en kjærkommen Gjæst 

for Kongefamilien. 1663 optraadte han som Deltager i en akade

misk Akt ved Kjøbenhavns Universitet sammen med den sachsiske 

Hofpræst, Dr. Jac. Weller. Endelig kaldte Frederik III ham over 

til Hovedstaden for stadig at have ham om sig. Under 20. Avg. 

1667 hk han Bestalling som Kirkeraad med Paalæg om at tage 

Bolig i Kjøbenhavn og at fungere som tysk Hofprædikant der. 

Han skulde dog fremdeles være Generalsuperintendent i den konge

lige Del a f Slesvig og Holsten samt Provst i Flensborg Provsti og 

desuden have et Tillæg i sin Løn paa looo Rdl. Hver Sommer 

skulde han gjore en Rejse til sit Stift og foretage Visitatser, Præste- 

prøver osv.; til andre Tider maatte de paagjældende komme til 

ham i Hovedstaden. Hans Provsti skulde varetages a f en Vice- 

provst. Der var dem, der mente, at K ., naar Ærkebiskop Svane 

døde, skulde være øverste kirkelige Tilsynsmand i alle Kongens 

Riger og Lande. Rigtigheden a f  denne Formening, som Slesvigeren 

Andr. Hojer har sat i Kurs, kan vel ikke godtgjøres, a f  den Grund 

at Svane overlevede K .;  men der er dog næppe nogen Tvivl om, 

at dennes Kaldelse til Kjøbenhavn stod i Forbindelse med det 

Centralisationssystem i Regeringen, som var indledet ved Enevældens 

Indførelse og paa denne Tid ogsaa søgtes udvidet til Slesvig. Døden 

indhentede dog K ., inden han endnu var flyttet over til Kjøbenhavn. 

Nys havde han indgaaet et nyt Æ gteskab; han havde holdt Afskeds

prædiken i St. Nicolai Kirke og ladet Flensborgeme høre, at Staden 
ikke var værdig til at gjemme hans Ben; han havde faaet sin 

Svigersøn kaldet til sin Efterfølger i Præsteembedet; 2 kongelige 

Skibe laa i Havnen for at afhente hans Gods, medens han selv 

med Familie stod rede til over Land at rejse tU Kjøbenhavn, da 

han blev angreben a f  en Sygdom, der inden kort Tid lagde ham 

i Graven (død 13. Maj 1668). —  Dommen over ham lyder over-
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ordentlig forskjellig. Fra nogle Sider roses han som en Mand 

a f et behageligt Væsen, jævn og ligefrem, maadeholden i sine 

Nydelser, godgjørende mod fattige osv. Fra andre Sider fremstilles 

han som en egenkjærlig og hensynsløs Hierark. Alle ere enige 

om, at han besad en stor naturlig Begavelse. Hans lærde Skrifter 

tilhore mest Rostock-Perioden a f  hans Liv, og hans theologiske 

Hovedværk, «Pneumatica s. Theologia naturalis» (Rost. 1640), synes 

til Dels at være en Sammenarbejdelse a f  hans mange akademiske 

Disputatser. Skriftet er tilegnet Kansler Chr. Friis til Kragerup, 

der dog ikke levede, den Gang Bogen udkom. Som General

superintendent indskrænkede K .s litterære Virksomhed sig mest til 

Ligprædikener, deriblandt mange over holstenske Adelspersoner, alle 

forsynede med højtklingende Titler. En samlet Udgave a f  saadanne 

Taler udkom efter Forfatterens Død under Titel: «Geistliche C y

pressen-Kråntzlein* (Liib. 1669). En højtysk Katekismus udgav K . 

i et a f  sine sidste Kmbedsaar. 'I'hi at fremme det højtyske Sprogs 

Herredømme i Kirker og Skoler og at værne om den strængeste 

Orthodoxi, disse 2 Opgaver maa vistnok nævnes som de, K . satte 

højest i sin Embedsvirksomhed.

K . var 2 Gange gift: i. (1630) med Catharina Runge, Enke 

efter hans Formand i Præsteembedet i Rostock, Joachim Engel- 

brecht; 2. (1668) med Maria, Enke efter Dr. jur. Christian Petersen 

1'ode. Med den første Hustru havde K. 7 Børn.
Moller, Cimbr. l it  II. Etvva.̂  von gel. Rostockseben Sachen 1742, S. 306 ff. 

Pontoppidan, Annales eedes. Dan. IV, 119. Allen, Det danske Sprogs Hist. i 

Slesvig 1, 10$ fif. Moltesen, Fr. Brekling. A. D. Jørgensen, P. Schumacher Griffen- 

feid I, 354. J? Rørdam,

K lubien, A n ton  H Jeronym us F ritzsch e , 1834— 93, Højeste

retsadvokat, var en Søn a f OberstUeutenant i Artilleriet Balthasar 

Bernt Peter K . og Esther Cathrine f. 'Porgersen og var født i 

Randers 26. Juli 1834. Han blev 1852 Student fra MetropoUtan- 

skolen og tog 1857 juridisk Embedsexamen. Tidlig var hans Tanke 

rettet mod Advokaturen, og for denne uddannede han sig som 

Fuldmægtig hos Advokat G. E. Brock (III, 88). Samtidig gjorde 

han Tjeneste i Justitsministeriet, hvor han kort efter sin Examen 

ansattes som Volontær og 1863 ^  paa et Tidspunkt, da han med 

det Hurtigkarlske Rejsestipendium foretog en 2 Aars Uddannelses

rejse i Udlandet —  avancerede til Fuldmægtig. Hojesteretsadvokat 

blev han 1867. Der var i dette Øjeblik egentlig ingen Vakance i 

Advokaternes Række at udfylde, men Brocks overordentlig varme

i6*
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Anbefaling, der stillede i sikker Udsigt, at K. vilde blive en Pry

delse for Skranken, bevægede Højesteret til at udtale sig for, at 

Lejligheden ikke burde lades unyttet til at erhverve en virkelig 

Kratt for Advokaturen. Forudsigelserne sloge til. K . blev en a f 

de ypperste Advokater, der have plæderet for Højesterets Skranke. 

Med juridisk Skarpsindighed og alsidig Dannelse forenede han en 

Veltalenhed af et eget vederhæftigt og mandigt Præg. Der fandtes 

i denne baade en behersket Varme, som forplantede sig til T il

hørerne, et sarkastisk Lune, hvis Udfoldelse ikke altid var en 

ublandet Behagelighed for Modparten, og en netop over for et Av- 

ditorium som Højesteret særlig betydningsfuld Evne til ved enhver 

Sags Behandling at skjelne mellem det store og det smaa. Sit 

Navn i det store Publikum vandt han først ved Rigsretssagen a f 

1S77, hvor Plæduren mellem ham og hans talentfulde Modpart 

Hørup paa en værdig Maade fortsatte de Brock-Liebeske l'radi- 

tioner fm Rigsretssagen a f  1856, og først fra dette Tidspunkt skrev 

det store Opsving i hans Forretning sig. A f  andre betydelige Sager, 

der bragte K .s Navn ud over Landet, erindres Sagen mod C. Berg 

m. fl. i Vinteren 1885— 86 (den saakaldte «Holstebrosag»), Sagen 

om foreløbige Loves Gyldighed og Ophørsmaade, der afsluttedes 

med den i Grundlovskampen væsentlig indgribende Højesteretsdom 

a f 15. Okt. 1886, Sagen om Mordet i Loutsegade, hvor han som 

Defensor for den sigtede fuldstændig knuste det opstillede Bevis

materiale, og flere store Lenssager. —  K . havde vigtig Del i det 

skandinaviske Samarbejde paa Lovgivoiogsomraadet; han var Med

lem a f Kommissionen angaaende Vexelloven (1877), Varemærke- og 

Firmaloven (1881) og Søloven (1S83), i hvilken sidste Lov ( i. April 

1892) Afsnittet om Groshavari med Motiver skriver sig fra hans 

Pen. Siden 1B87 var han Medlem a f de nordiske Juristmøders 

Bestyrelse. I den sidste halve Snes Aar a f  sit Liv var han For

mand for Landmandsbankens Bankraad og fra 18 2̂ Direktør for 

den kgl. Maleri- og Skulptursamling og Kobberstiksarolingen. K ., 

der 1872 havde ægtet Illa Marie Suenson (f. 2. Juni 1848), Datter 

a f Etatsraad Jean Nicolas S. og Henriette Jensine f. Lund, ramtes

5. Dec. 1893, medens han stod for Højesterets Skranke, a f  et Slag

tilfælde og døde umiddelbart derefter. M . P , Friis.

K ly n e , A n d ers  S ø ren sen , o. 1551 *-1598, Raadmand, Søn a f 

Borgmester Søren Jacobsen Stage i Ribe og Anne Sorensdatter 

Klyne; a f hans Søstre vare 2 gifte med Historiografen Hans Svan-
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ning og Biskop Poul Madsen. K . var en formuende Mand, der 

ejede mange Ejendomme i Ribe. 1573 havde han den Ulykke ved 

et Drikkelag med en Kniv at dræbe en Raadmands Søn. 158$ var 

han i Misforstaaelse med den stridbare Adelsmand Mourits Pode

busk, der beskyldte ham for Falsk og nedlagde Forbud mod, at 

han indtog sit Sæde som Raadmand, hvortil han s. A. var blevcn 

udnævnt, men hans Hustru, en Datter a f Borgmester Laurids Thøger- 

sen i Ribe, rejste til Kjøbenhavn og udvirkede et kongl. Beskjær- 

melsesbrev mod M. Podebusk og Befaling til Magistraten om at 

lade K. nyde sit Sæde. i. Maj 1598 blev han i Biskop P. Hege- 

lunds Hus under et Drikkelag saaret a f Herredsfoged Søren Jensen 

Bramming, saa han døde 3 Dage efter. A f  hans Døtre var Anne 

gift med Biskop P. Hegelund, og Ingeborg blev i Æ gteskab med 

Dr. Chr. Bording Moder til Anders B. (II, 513). Hans Sønner vare 

for det meste ustyrlige Personer, a f hvilke de 2 døde en voldsom 

Død, og en tredje blev halshugget som Manddraber.
Saml. t. jydsk Hist. Topogr, I. Kinch, Ribe Bys H ist II. 0 , N itlsen .

K H iw er, L o ren tz D iderich, 1750— 1820, Officer, er født paa 

Gaarden Bjertnæs i Værdalen, Nordre 'l'hrondhjems Amt, og var 

Søn a f  Oberstlieutenant L. D. K. (f. 1700 f  1771) og dennes anden 

Hustru, Sille Marie f. Hagen. K . begyndte sin militære Løbebane 

som Underofficer, forst ved nordenfjældske Skiløbere og siden i 

Kjøbenhavn (fra 1769) ved Fodgarden. 1772 blev han Lieutenant 

og kom til Norge, hvor han først gjorde Ijeneste ved norden

fjældske gevorbne Regiment, derpaa ved i. throndhjemske Regiment 

og til sidst ved nordenfjældske Skiløbere, hvor han 1788 blev 

Kapitajn. Sidstnævnte Bataillon hk han 1804 og blev samtidig 

Major, men gik allerede 1805 a f  paa Vartpenge. 1807— 9 forte 

han en Landevæmsbataillon i Krigen mod Sverige. Han døde 

30. Jan. 1820, ugift. K . var en ivrig Landmand, der meget for

bedrede sin Gaard Bjertnæs og tillige optraadte som landøkonomisk 

Forftitter («Bondepractica», 1815). 1791 hk han Landhusholdnings

selskabets Guldmedaille og blev 1811 Medlem a f Videnskabsselskabet 

i Throndhjem. Han var tillige Vicevejmester under N. F. Krohg.
Mskr. om Fam. KlOwer i Throndhjcms Videnskabssclsk.s Saml.

Yngvar Nt€l$en.

K læ stru p , P e te r  C h ristian  N ygaard  M a tta t, 1820— 82, 

Tegner, var født 29. Maj 1820 og Son a f  Privatlærer, Lieutenant 

Christian Juel K . ( f  8. Nov. 1837) og Sophie Jensine f. Anthon.
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Han gjennemgik Akademiet, men nødtes, for at leve, til at ofre 

sig for Tegninger til l'ræsnit. Han tegnede saaledes Illustrationer 

til Goldschmidts «Korsaren», senere til «Punch» og til en Msengde 

Almanakker og forskjellige Værker. Han savnede ikke Lune, men 

dette kom ikke altid til sin Ret i den xylografiske Gjengivelse. 

Han udførte bl. a. 600 Akvareller med Tidsbilleder fra det 19. 

Aarhundrede, hvilke i 3 store Albumer bleve skjænkede Kronprins 

Frederik. I 1S66 ægtede han Emma Vilhelmine Elisabeth Kierulf, 

der baade som ugifr og som Hustru er optraadt som Forfatterinde 

til mindre Fortællinger under Mærkerne <Antonia Kyrre» og C***. 

K . døde 9. Marts 1S82, hans Enke 27. Jan. 1892.
Weilbach, Konstnerle.\. P k . W(Hb<uh,

K lø e k e r, A b rah am , 1673— 1730, Handelsmand, er født 2$. Sept. 

1673 i .Aalborg og Son a f  Jens Pallesen (Christensen) og Helvig 

Kløeker. 1707 tog han Borgerskab i Kjøbenhavn som Kjobnvand 

og blev en a f Datidens mest fremtrædende handlende. I Forening 

med Vilhelm Edinger og Hans Jørgen Solberg fremkaldte han 1726 

cn kongl. Bevilling for Kjøbenhavn til Eneret til Indførsel a f  Salt, 

Vin, Brændevin og Tobak. 1719 blev han fritaget for borgerlige 

Bestillinger, udnævntes 1720 til Kommitteret i Politi- og Kommerce- 

kollegiet, hvilken Stilling han s. A. ombyttede med en lignende i 

Missionskollegiet, ligesom han s. A . blev Kurator ved Waisenhuset. 

Han var ogsaa Direktør for Vestindisk-guineisk Kompagni. K. stod 

i nært Forhold til Fr. Rostgaard, hvorfor han var en a f dem, der 

1725 opkaldtes i den hemmelige Kommission for al aflægge Ed, 

hvilket han tog sig meget nær. Han døde 13. Febr. 1730. Han 

var gift 1. med Elisabeth f. v. Leogerken og s. med Raadmand 

Elovius Mangors Enke, Johanne f. Herfort.
Moe, Tidsskr. f. d. norsk« Personalhist. I, 86. O . N ielsen .

K lø ek er, H erm an L e n g e rk e n , 1706— 65, Viceborgmester, 

født 18. Juni 1706, Søn a f ovennævnte Abraham K. Efter i 2 Aar 

at have uddannet sig til Handelen i Tyskland, Holland, England 

og Frankrig kom han hjem 1728. 1730 tog han Borgerskab i
Kjøbenhavn som Grosserer; 1734 blev han Raadmand, 1740 Justits- 

raad, s. A. Bankkommissær og Kurator ved Waisenhuset, 1741 

Assessor i Højesteret, 1749 Etatsraad, 1750 Viceborgmester i K jø

benhavn, 1761 Direktør ved Fattigvæsenet, 1762 Kommitteret i 

Missionskollegiet. 1741 kjøbte han Gjeddesdal, som han oprettede 

til et Stamhus, der dog afhændedes a f  hans Enke. 1757 blevc
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han og hans Broderbørn af den tyske Kejser anerkjendte som 

tilhørende den adelige tyske Familie Klocker, som de næppe 

engang tilhørte paa Spindesiden, og 1760 bleve de naturaliserede 

som d<ansk Adel. Han døde 4. Dec. 1765. Han blev 28. Maj 

1732 gift med Mette Christine Wrisberg ( f  10. Jan. 1757), a f hvilket 
Ægteskab en Datter blev gift med Henrik Stampe, og 17. Marts 

1762 med Caroline Hoppe, Datter a f  Admiral Frederik H. (VIII, 71).
Moe, Tidsskr. f. <1. norske Personalbist. I, 86 f. Adresseavisen 176$, 

Nr. 138 og 141. O . N itls tn .

K n agen h ielm , N iels, 1661— 1737, Lagmand, Søn a f Tyge 

Nielsen Castberg, vistnok fra Kastberg Sogn i Nørreherred (Randers 

Amt), der 1650 hat'de taget Borgerskab i Bergen, men 1656 igjen 

opsagde samme, da han blev Sorenskriver paa Søndmøre, hvor han 

blev gift med Fogden Niels Jacobsen Knags Datter Maren. Den 

efter Morfaderen opkaldte Søn Niels Knag fødtes paa Vaagenæs paa 

Søndmøre 11. Maj 1661, var i 1670— 8o*Aarene i Huset hos sin 

Svoger Sorenskriver Soren Bartrum i Gudbrandsdalen og blev 1685 

udnævnt til Sorenskriver og i6$$ tillige til Foged i Finmarken, i 

hvilken Egenskab han 1690 foretog en Rejse til den russiske By 

Kola eller Malmis for at hævde Kongens Prætention paa NordQæld 

og at indkræve Skat a f  Fællesdistriktemc. Over denne Rejse for

fattede han en ret interessant Beskrivelse, der 1751 blev trykt i 

«Danske Magasin» (V, 273 C ). I  disse Stillinger skal han have 

erhvervet anselige Midler, der yderligere forøgedes gjennem hans 

to Ægteskaber. Efter at han i 1688 var bleven Vicelagmand i 

Stavanger og 1693 i Bergen, opnaaede han 1695 at blive virkelig 

Lagmand i Bergen og kjøbte 1710 a f  Stiftamtmand Iver v. Ahnen 

dennes 3 Sædegaarde i Sogn, Kopanger, Stedje og Losne, a f  hvilke 

den første endnu er i Slægtens Eje. Dette gjorde ham det ønske

ligt at nobiliteres eller at komme i Rangen, og han opnaaede det 

første 1721 og det sidste 1733, i det han da blev virkelig Justits- 

raad. Han ejede derhos Gaarden Hop paa Askøen ved Bergen, 

som han en T id  lang beboede. Han døde 19. Maj 1737 og havde 

2 Gange været gift: i. (25. Sept. 1695) med Abel Margrethe Hans

datter (f. i Bergen 1676), Datter a f  'l'oldforvalter i Bergen Hans 

Clausen og Ingeborg Pedersdatter Lem ; 2. (17. Maj 1702) med 

Veronica Elisabeth Hjort ( f  i7i3)» Datter a f den 1682 adlede Justits- 

raad og Landkommissarius Hans Christophersen H. til Sten.j
Moe, Tidsskr. f. d, norske Personalbist I, 230. 11, lo i  f.)

H. / . Huitjel4 t-Kaas.
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K n ap , B ø rg e  H en rik , 1775— 1850, Præst, Søn a f Justitsraad, 

Viceraadmand Ludvig Christian K . og Ernestine Albertine f. I^m- 

vig, er født i Kjøbeohavn 21. Jao. 1775, blev privat dimitteret 1791 

og tog theologisk Attestats 1796. Han ansattes 179$ som Kateket 

ved Holmens Kirke i Kjøbeohavn og blev iSoi Sognepræst til Brahe« 

trolleborg, hvormed 1809 Aooexet Krarup forenedes. 1804 blev ban 

Meddirektør for det fynske Skolelærersemioarium. 1844 entledigedes 

han fra sit Embede, udnævntes næste Aar til Koosistorialraad og 

døde 12. Nov. 1850 paa sio Ejendom Aalykkegaard. Han ægtede 

1807 Kirstine Sophie Prætorius (f. 1787 f  1854), Datter a f Etatsraad 

Jeppe P. Han var en vel begavet Mand, der desuden benyttede 

sin gode økonomiske Stilling til en betydelig Gavmildhed. Han 

har udgivet en Del l'a ler m. m., oversat C . Garve, «Om den offent

lige Mening» (1840) Og ret flittig deltaget i Diskussioner i forskjellige 

Tidsskrifter.
Erslew, Forf, Lex. X. Koch.

K n e y l, Joh an n es, — 1716, Officer, var uden Tvivl tysk af 

Fødsel og kom i dansk Tjeneste 1691, da han blev Regiments* 

kvartermester ved det a f Carl Rudolf a f Wiirttemberg (111, 372) 

kommanderede Rytterregiment a f  vore Hjælpetropper i engelsk Tje- 

neste. 1697 flk han Ritmesters Karakter og blev Aaret efter, da 

Regimentet ved Hjemkomsten opløstes, sat paa Ventepenge, indtil 

Carl Rudolf, der havde lært at skatte K.s Dygtighed, 1(599 loff ham 

med til Holsten og Aaret efter til Sachsen som sin Generaladjudant, 

ligesom Hertugen, efter at K. 1701 var bleven Oberstlieutenant og 

ansat ved et Dragonregiraent, 1702 fik ham forsat til Ahlefeldts 

Kyrasserregiment for ogsaa i Flandern at kunne bruge ham ved 

sin Stab. K . gjorde nu Resten a f den spanske Arvefølgekrig med, 

blev 1707 Oberst, 1710 Chef for holstenske Rytterregiment og s. A. 

Brigadér. Nævnte Regiment hørte til den Del a f Hjælpekorpset, 

der ved Fredslutningen 1713 strax vendte hjem, og her fik K. 

snart efter Kommandoen over de Tropper, som efter Svenskernes 

Kapitulation ved Oldens>vorth skulde blokere den gottorpske Hær 

i Tønning. Den Paapasselighed og Omsigt, hvormed K . afskar 

Fæstningen fra enhver Tilførsel ud over det stipulerede, fremtvang 

dens Kapitulation, som K . tillige med Generaladjudant Lovenørn 

afsluttede 8. Febr. 1714. 5 Dage senere forfremmedes K . til Gene

ralmajor. Han deltog 1715 i Felttoget i Pommern og Stralsunds 

Erobring og gik saa i Vinterkvarter ved Itzeho, hvor han døde 

11. April 1716 som Enkemand. H . W. Harbou,
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K n ieper, Hans» — 1587, Maler. K. synes at være den 

samme som Johan a f Antwerpen, hvem 'l'yge Brahe kalder «Pictor 

regius Coron«burgensis». Han blev tillige med cn Tapetvæver hentet 

fra Brabant i 1577, for at han kunde male de «Patroner» eller 

Forbilleder, hvorefter Tapeterne skulde væves. 1578 fik han An

sættelse som. kongl. Maler paa Kronborg. Da Tapetmageren alle

rede s. A. døde, fik han dennes Løn til mod selv at lede Tapet- 

væveriet. Han rejste derfor til Nederlandene og hentede Svende, 

til Dels med deres Hustruer og Børn. Selv havde han ogsaa sin. 

Hustru, Marine, med sig. Han arbejdede nu med 20 Svende 

og Drenge, og det er en anselig Mængde store Tapeter, der 

fremstod efter hans Tegninger og under hans Ledelse; der var 

bibelske Æmner, og der var u r  danske Konger foruden Frederik II 

selv og Christian IV, Tapeterne fik Plads dels paa Frederiksborg, 

dels paa Kronborg, men allerede 1629 ødelagdes en Del a f dem ved 

Ildløs paa Kronborg. Dog frelstes Kongeportrætterne og fortes til 

Frederiksborg, men kun for at blive Luernes Rov 1859. Efter de 

Rester, som bevares i Nationalmusæet og paa Rosenborg, synes 

han at have været en duelig Mand, men disse talrige Arbejder 

kostede ogsaa mange Penge. K . døde 2. Nov. 1587, inden hans 

bestilte Arbejder vare fuldførte. Enken fik Betaling bl. a. for 22 

Kontrafejer, som Manden havde udført.
Nye Dan.ske Mag. II, 98 fT. Friis, Saml. t. dansk Bygn. og Kunsthist. 

S, 305 ff. 3«  ff- /% . Weilbach.

K nip (ell. Knipe), A n to n iu s, — 1650— , Generaltoldforvalter i 

Norge. Hans Herkomst er ubekjendt. Heller ikke er for Tiden 

noget bekjendt om hans foregaaende Uddannelse for den meget 

betydelige Stilling som Generaltoldforvalter i Norge, hvortil han 

beskikkedes fra Maj 1649 «paa Livstid», hvilket Udtryk dog ikke 

er gjentaget i hans nye Bestalling a f 1650. Hans (.ønning skulde 

udgjøre 5 Procent af Kongens Told i Norge. Han begyndte strax 

sin Virksomhed med saa store Forandringer i Toldvæsenet og især 

inden Toldernes Klasse, at han vakte den storste Uvilje i Norge 

og allerede i Jan. 1650 fik Forbud mod at gjøre flere Forandringer 

uden nærmere Ordre, og samtidig kaldtes han til Kjobenhavn for 

at gjøre Rede for sin Fremgangsmaade. Med Statholderen Hannibal 

Sehested havde han strax lagt sig ud, og denne fik i Maj 1650 

Paalæg at erklære sig om hans Virksomhed. Ogsaa Rigsraadet 

var misfornøjet med, at denne «fremmede Karl, der desuden var
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infam*, var anbragt i et saadant Embede, hvorfra han kunde 

rømme til Skotland med Pengene. Hans Besøg i Bergen fra Dec. 

1649 til ind i Aaret 1650, væsentlig i Anledning af en ny l'oldbod- 

bygning, bragte ham i et fjendtligt Forhold til Lensherren Ove 

Bielke og Byens Borgere. Under Besøget i Danmark i 1650 klarede 

han sig dog fra Beskyldningerne, vistnok især fordi han medbragte 

mange Penge af Tolden og gjorde store Løfter for Fremtiden. 

Han antoges imidlertid allerede da ikke at kunne holde sig længe 

paa sin Post, i Maj 1652 fik han atter Befaling at begive sig til 

Danmark, og da hans Erklæringer paa de mod ham gjorte Be

skyldninger fandtes ufyldestgjørende, suspenderedes han i Juni 1654 

fra sin Bestilling, hvortil han ikke mere vendte tilbage. I Nov. 

s. A. lader Kongen anstille Undersøgelse om et af ham efterladt 

uægte Barn i Agdesidens Len, og 1657 synes han endnu at leve, 

men derpaa forsvinder han lige saa sporløst, som han uventet 

dukker op.
Becker, Saml. t. Fred. I l l ’s Hist. i .  Norske Mag. 11 og 111.

Jf. / .  Hmtfeldt^Kaas.

K niphof, C lau s, o. 1500— 1525, Kaperhovding, var Søn a f en 

anset Borger i Kjøbenhavn, Walter K .;  Moderen, den rige Sidse 

Cortsdatter, ægtede efter Walter K.s Død den bekjendte Jørgen 

Kock, Borgmester i Malmø. C. K. var allerede 1521 i Christian U*s 

Tjeneste og synes 1523 at have fulgt den landflygtige Konge til 

Nederlandene, rimeligvis som Fører paa et a f  Flaadcns Skibe. I 

Foraaret 1525 stak han i Soen som Fører for et i Christian H’s 

Navn udrustet Skib, i Begyndelsen i Følge med Lambert Andersen 

(1, 249). De angrebe i Forening Bergen, fiingede endogsaa Biskop

pen og flere gejstlige, opbragte Hansestædemes Skibe og havde paa 

denne T id  deres Tilhold i Skotland, hvorfra C. K. søgte at faa 

udrustet Hjælp til Søren Norby, som da {havde rejst Bønderne 

i Skaane, hvilket dog ikke lykkedes, inden Søren Norby havde 

maattet slutte Forlig med Frederik I. A f  Handelshensyn havde 

den nederlandske Regering erklæret C. K . for en Sørøver; han 

fortsatte imidlertid sine Kaperier mod Hansestædeme og laa om 

Efteraaret ved Greetziel ved Øster-Ems’ Munding med en Styrke 

paa 4— 5 store Skibe for efter at have taget Landsknægte om 

Bord at gjere et T og til Norge med vidtstrakt Fuldmagt fra Chri

stian II som dennes Høvedsmand. 7. Okt. blev han imidlertid 

overrasket a f  en overlegen hamborgsk Skibsstyrke og efter en
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drabelig Kamp fort som Fange til Hamborg, hvor han til l'rods 

for Christian IFs Fuldmagtsbrev 30. Okt. halshuggedcs som Sørøver; 

75 a f  hans Kammerater fulgte ham i Døden. Den Skæbne, der 

havde ramt den statelige, smukke 25aarige Søkriger, der a f  sin 

Konge var optagen i Adelstanden, og som ved sine dristige 

Bedrifter havde skaftet sig et baade æret og frygtet Navn viden 

om, ikke mindst ved sin Ridderlighed, og den Ro, hvormed han 

gik Døden i Møde, gjorde paa Samtiden et dybt Indtryk, der har 

sat sit Præg i adskillige Digte til hans Ære*
Allcn, De tre nord. Rigers Hisi. V, 99 ff. Allg. Deutsche Biographie XVI,

A . Heise.

K nob, L au rid s, 1498— 1546, a f en oprindelig holstensk Slægt, 

Son a f Laurids K , tU Gyllebo i Skaane og Tale Baad, blev født 

paa Lykaa Slot. 1 en forholdsvis ung Alder betroedes ham i Marts 

1523 af Kong Christian II det vigtige Nykjobing Slot og Len, som 

han imidlertid snart efter overgav til Frederik I, næppe helt uvillig, 

thi vel mistede han Hovedlenet, som den nye Konge gav til Hol

steneren Jørgen v. der Wisch, men han beholdt Gjedsergaard som 

et selvstændigt Len lige til sin Død og desuden Majbølle Birk, 

som han havde i Pant. 1 de følgende Aar træftes hans Navn i 

den danske Adels bekjendte Forsvarsforbund 1527 mod Hartvig v. 

der Wisch og i den Kreds a f .Adelsmænd, som Aaret efter vare 

udsete til at ledsage Kongen ud a f Riget. Grevefejden førte ham 

heller ikke tilbage til hans fordums Herres Parti; tvært imod skal han 

have ledet Aalholms l'ilbagetagelse 1535, og sagtens som Belønning 

herfor blev han Høvedsmand paa dette til Dronning Sophies hiv- 

geding hørende Slot, ogsaa en kortvarig Herlighed, thi han mistede 

det alt Aaret efter. L . K ., der skrev sig til sin Fædrenegaard 

Gyllebo, døde alt 1546. Efter sin første Hustrus, Sidsel Valken- 

dorfs, Død 1541 havde han ægtet Kirsten 'l'idemand, som siden 

ægtede Poul Abildgaard til Vranderup og døde 1557. Thiset.

K n obelauch , F ritz  Ferdinand, 1820— 84, Skuespiller. K ., 

som var født i Kjøbenhavn 22. Febr. 1820 og Søn a f  Lieutenant 

Isak K. og Ellen Cathrine f. Thorup, kom efter sin Konfirmation 

i Urtekræmmerlære, blev Svend og var en T id  ansat paa et Skibs

rederkontor, men dreves i 1848 a f  sin Tilbøjelighed for Scenen til 

at melde sig ved det Mullerske Selskab, som den Gang gav Fore- 

stillioger paa Vesterbros Theater. Her debuterede han i Elsker

faget og rejste senere i flere Aar med det samme Selskab i Pro-
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vinserne, indtil han i 1857 engageredes a f  Kammerraad Lange, der 

samlede Personale til sit nye Folketheater paa Nørregade. K ., der 

var en statelig Skikkelse med et smukt, udtryksfuldt Theateransigt, 

et meget tydeligt Organ og en god Sangstemme, kom paa Folke- 

theatret hurtig ind i et stort og alsidigt Repertoire og gled fra 

Kisker og ung Galning snart over i Karakterfaget, samtidig med at 

han i den burleske Operette, i Vaudevillen og i Farcen forstod at 

hævde sig en fremskudt Plads. Titelrollen i «En Egoists, Ib i 

«Gjøngehovdingen», Zeus i «Orfeus i Underverdenen* og Kalkas i 

«Den skjønne Helene* kunne fra denne Periode staa som Prøver 

paa hans vidt omfattende Evner. Aar .senere (1^59) modtog han 

Engagement ved Kasino og var under de skiftende Direktioner en 

a f dette Theaters væsentligste og paalideligste Støtter, thi som han 

omfattede sin Kunst med stor Alvor, var han i udpræget Grad en 

Slave a f  sin Pligt. Det blev særlig det højere Lystspil og Folke

komedien, der ved Kasino lagde Beslag paa hans Kræfter, samtidig 

med at han ogsaa her skabte ypperlige Figurer i Vaudevillen, Far

cen og Operetten. Som Exempler paa hans Kunst kunne nævnes; 

Hovedrollen i «Jorden rundt i 80 Dage*, Grant i «Kapitajn Grants 

Bøm», Hr. Sørensen i «Peter Sørensen*, Prokuratoren i «Bam i 

Kirke*, Finansministeren i Operetten «Røveme» og Mørup i <Min 

egen Dreng*. K ., som var ugift, stod endnu i sin fulde Kraft 

som Skuespiller, da en pludselig Død bortrev ham 18. Jan. 18S4.

Edgar CøUin.

K n o ff (Knopf), C h risto ffer, — 1611, Præst, er født i Fried- 

land i Preussen og Søn a f Hicronymus K ., oni hvis Livsstilling der 

savnes Oplysning. Han gik i Skole i Kønigsberg og studerede 

*557 i Wittenberg. Allerede i Christian III’s Tid synes han at 

være indkommet her i Landet, og 1560 blev han tysk Hofprædikant 

hos Enkedronning Dorothea paa Koldinghus. 1566 blev han Hof

prædikant hos Frederik II, men udnævntes 1568 til Feltpræst hos 

Daniel Rantzau, som han fulgte i den nordiske Syvaarskrig. Under 

Vaabenhvilen s. A . fik han Orlov for at rejse til Kolding, hvor 

han holdt Bryllup med Barbara Paludan ( f  159B), Datter a f  Enke

dronningens Livlæge Joh. P. fra Lybek. Hustruen fulgte ham 1569 

tilbage til Rantzaus Lejr, og da hun 1571 fødte en Søn, opkaldtes 

denne efter den berømte Felthene. 1572 var K . atter ved Hove; 

thi 20. Juli viede han som Hofprædikant, efter kort forinden at 

være bleven Bakkalavr i Theologien, Kongen til Prinsesse Sophie



iCnoff, Christ. 253

a f Meklenborg. Han stod i stor Yndest hos Frederik II og fik 

derved ofte Lejlighed til at gjore sin Indflydelse gjældende, særlig 

i de theologiske Stridigheder, som den Gang optoge Tiden. Han 

stod N. Hemmingsen nær. Hans Afsættelse kunde han vel ikke 

afværge, men han gjorde dog sit til, at den fik en mild og lem

pelig Form. Det skyldes ogsaa ham, at Frederik II afviste de 

Forsøg, man udenlands fra gjorde paa at faa Konkordieformelen 

indfort i Danmark. 1588 tjente han Kongen paa hans Dødsleje 

paa Antvorskov og holdt derefter tysk Ligprædiken over ham i 

Roskilde Domkirke. En kort Tid var han derefter Hofprædikant 

hos Christian IV, men o. 1592 opgav han denne Stilling og trak 

sig tilbage til Roskilde, hvor han siden 1576 havde været forlenet 

med Kantorembedet i Dorakapitlet. Her plejede han i flere Aar 

et fortroligt Samliv med N. Hemmingsen. Han sad ved hans Døds

leje og indmanede derefter Danmarks Gejstlighed til hans Ligfærd. 

Selv døde han ij-Q)  Dec. 1611. Foruden den tyske Ligprædiken 

over Frederik II har han 1586 udgivet en, ligeledes tysk, Forklaring 

til nogle Sprog af Davids Salmer, som Kongen havde uddraget til 

religiøs Opbyggelse. I Katalogen over Biskop Kingos Bibliothek 

nævnes desuden en tysk Ligprædiken a f ham over Christian I1I(?).
Glessing, Jubel-Lærere U, 2, 59 ft. Rørdam, Kbhvas Universitets Hist.

1537— 162* n . S, M . GjelUrup.

K n off, D aniel, 16 x4 — 168 7, Generaltoldforvalter, Amtmand, er 

født 26. Sept. 16 x 4  i Roskilde, hvor Faderen, Mag. Daniel K . (f. 15 71 

t  1625), var Sognepræst til Domkirken; Moderen hed Anne Chri- 

stoffersdatter (f. 1590  f  1628). Efter at have opgivet Studeringerne 

gik han til Handelen og bosatte sig i Kjobenhavn, hvor han 

25. Sept. X642 ægtede Elisabeth Wærn (f. i Wesel i Geldern 4 . Avg. 

X 617, f  8. Okt. X669 ved Skibbrud paa Baahus Leos Kyst), en Datter 

a f  Nicolai W ., der paa Grund a f  Krigen havde forladt Holland og 

bosat sig som Handelsmand 1 Kjobenhavn. D. K . blev 1649 a f 

Antonius Knip beskikket (konfirmeret a f  Kongen 1650) tU Tolder i 

Drammen (til Udgangen a f  x66o), 16 54  blev han Toldforvalter og 

Direktør for Skibsmaaliogen samt 16 6 1 Generaltold- og Tiende- 

forvalter søndenljælds. X655 havde han faaet Befaling at rejse til 

Holland for at konferere med Residenten Peder Charisius angaaende 

Skibsmaalingeo og Hollændernes Omgaaelse a f Bestemmelserne 

derom, en Rejse, der dog først synes at have fundet Sted 16 5 7, 

da Instruxen for ham udfærdigedes. Han var bosat paa Stromsc,
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hvor Toldboden, som i hans T id  opførtes fra nyt, var beliggende, 

og ansaas i alle Fald i lang Tid for en formuende Mand, der 

ogsaa væsentlig bidrog til, at den nævnte Del a f  Drammen fik sin 

egen Kirke (opført 1664— 67). Han kaldes i 1670-Aarene Over*

toldinspektør og fik senere Titel a f  Kommerceraad, 16S0 udnævntes 

han til Amtmand i Romsdalen, men forflyttedes allerede 1681 til 

Lister og Christianssand og 1684 til Stavanger, paa hvilke Steder 

han kun i kortere 'I'id skal have opholdt sig. Sin sidste Tid til

bragte han atter paa Strømsø, hvor han døde 6. Maj 1687, og blev 

begraven i Stedets Kirke. Hans Bo var fallit og Gjælden over 

18000 Rdl. Han forvexles og sammenblandes oftere med Sønnen 

D aniel K . den yngre, der efter Faderen blev Skibsmaalingsdirektor 

(f. 1648 t  1703).
Nicolaysen, Norske Stiftelser HI, 953 f. Personalhist. Tidsskr. 3. R. II. 

Meddelelser fra det norske Rigsarchiv I. y ;  H uitfeldt-Kaas.

K noff, H an s, i679(?)— Søofficer, er født paa Strømsø i 

Norge, rimeligvis 1679, og Søn a f  ovennævnte Daniel K . d. yngre. 

1695 blev han Lærling og gik i hollandsk Orlogstjeneste med et 

Defensionsskib til Middelhavet; ! denne Fart forblev han indtil 1701, 

Aaret efter var han om Bord i det hollandske Orlogsskib «de Union* 

paa Admiral van Wassenaers Flaade i Middelhavet, men rejste hjem 

1703 ved Efterretningen om Faderens Død. Allerede 1697 var han 

bleven Underlieutenant i Marinen, 1700 avancerede han til Premier- 

lieutenant, 1704 til Kapitajnlicutenant, 1710 til Kapitajn, Aaret efter 

til Kommandorkapitajn. Efter sin Tilbagekomst til Norge førte han 

et armeret Handelsskib og ansattes samtidig om Vinteren ved Ind- 

ruUeringen i Bragenæs Distrikt under Kommandorkapitajn Ivar Huit- 

feldt. 1708 forflyttedes han her fra til Lavrvik. Ved Krigens Udbrud

1709 blev han Chef for Fregatten «Hejren», senere for Orlogsskibet 

«Gyldenlcve» paa Blokade for Gøteborg under Kommandør Bjørn.

1710 var han Chef for Orlogsskibet «Sværdfisken» i Admiral Råbens 

Eskadre og deltog ud paa Efteraaret under Gyldenløve i Slaget paa 

Kjøge Bugt. 1711 fulgte han Chr. T . Sehested paa Kaperjagt i 

Nordsøen. 1712 betroede man ham en Kommando over i Linje

skib, 2 Fregatter og 2 Snaver, med hvilke han konvoierede i Katte

gat og Skagerak. 1 Maj s. A . blev han ved Frederikshavn angreben 

af en overlegen svensk Styrke under Schoutbynacht Sjeblad, blev 

saaret, men forsvarede sig saa tappert, at Fjenden maatte flygte; 

for denne Daad forfremmedes han til Kommandør. 1713— 20 var
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K. hver Sommer Chef for et Linjeskib i Hovedflaademe, der dog 

udrettede forholdsvis lidet; 1715 i Slaget ved Jasmund førte han 

«Nældebladet*. 1720 efter Fredslutningen forfremmedes han til

Schoutbynacht, blev Chef for en Division Søfolk, men var ikke 

senere til Søs; 1731 maatte han paa Grund a f Svagelighed afgive 

denne Kommando. Han døde 11. Okt. 1732. K . blev 4. Maj 1714

gift med Mette Marie v. AIs. C- Wiih.

K noff, H an s C h ristoffersen , 1578— 1619, Rektor, Søn a f ovfr. 

anførte Hofprædikant Christoffer K ., tjente i nogle Aar som Horer 

ved Roskilde Skole, til han 1605 med Understøttelse a f Roskilde 

Domkapitel begav sig udenlands for at studere ved Universiteterne 

i Wittenberg og Heidelberg. i6io tog han i Kjobenhavn Magister* 

graden, men drog derefter atter til Wittenberg. 1612 holdt han i 

Kjøbenhatm private Forelæsninger, og Aaret efter beskikkedes han 

til Rektor paa Herlufsholm, som han styrede i 4 Aar. 2 Gange 

søgte han Ansættelse som Professor ved Universitetet, men uagtet 

han havde vundet Bifald ved sine Forelæsninger og sine fortrinlige 

Prædikegaver, bleve andre ham foretrukne. Erstatning for disse 

Skuftelser fik han dog 1617, da han blev antagen til Tugtemester 

for den Saarige Prins Frederik (Frederik HI), hvis Undervisning 

han dog kun ledede i 2 Aar, da Døden bortkaldte ham 16. Avg. 

1619. K .s Studier gik i forskjellige Retninger, hvorom de Smaa- 

skrifter vidne, han lod trykke i Wittenberg, dels en ethisk Afhand* 

ling om Maadehold i forskjellige Forhold (1607), dels en Lærebog 

i Geometrien efter Euclid (1612).
Wad, Rektorerne p. Herlufsholm S. 53 ff. Q , IVad.

K n op, O luf, — 1442, Biskop i Vesteraas, stammede fra Ros

kilde og blev 1398 immatrikuleret ved Universitetet i Eriuit. Endnu 

én Gang til rejste han for sine Studeringers Skyld til Tyskland og 

blev 1409 indskrevet som Baccalaureus ved det da lige oprettede 

Universitet i Leip2ig. Senere skal han have opoaact et Kanonikat 

i Upsala, og da hans Landsmand Biskop Navne Jensen (Gyrsting, 

s. VI, 41S), som var Biskop a f  Vesteraas, i 1421 i Steden kom til 

Odense, blev O. K . hans Efterfølger; dog var han oftere i Danmark 

og rejste 1425 til Rom som Kongens Sendemand i den slesvigske 

Strid. Sit Stift styrede ha!n med stor Kraft, og han kom ogsaa 

til at spille en ret fremragende Rolle i Sverige til Trods for, at 

hans danske Fødsel maatte lægge ham adskillige Hindringer i Vejen



256 Knep, Oluf,

i denne Tid, da den svenske Nationalfølelse vaktes saa stærkt. 

Endnu er bevaret et interessant Brev fra ham til Upsalaærkebispen 

Johannes Haqvini ( f  1432), hvori han tager Stilling til Datidens 

politiske Forhold; han har Blik for, hvor ulykkelige Følger den 

Krig, som Kong Erik da førte imod Holstenerne og Hansestædeme, 

har for Sveriges indre Forhold, men han er dog ivrig stemt for, 

at man skal sætte al Kralt ind paa Kampen og stræbe at skaife 

Norden Overmagten paa Søen; selv erklærer han sig villig til for 

delte Maal at bringe de største Ofre. Da kort Tid efter den 

svenske Opstand udbrød, sluttede O. K. sig uden Forbehold til den 

svensk-nationale Side og gik med til alle de Skridt, der sluttelig 

førte til Kong Eriks Afsættelse. Endnu i 1441 deltog han i et 

ProvinsialkODcilium i Søderkøping, men i et Brev fra hans Kapitel 

a f 20. Febr. 1442 omtales han som lige død. 1 den leipzigske 

Matrikkel kaldes han O. Jacobsen, saaledes at det vist cr en Fejl, 

naar senere svenske Forfattere kalde ham O. Helgieson.
Reuterdahl, Svenska kyrkans hist. III, 2, 139 f. Daae, Matrikler over nord. 

Studerende S. 18. K r. Erslev.

K nopf, s. Knoff.

K n op p ert, A lb ert, — 1576, Retslærd og Diplomat. Han var 

født i Zwolle i Nederlandene; men om hans Studier vide vi kun, 

at han havde taget den juridiske Doktorgrad og holdt Forelæsninger 

i Rostock, inden han 1549 ansattes som juridisk Professor ved Kjø

benhavns Universitet. Som dettes eneste Lærer i Retsvidenskaben 

(d. e. Romerretten) indtog han en ret fremragende Plads, saa meget 

mere som han synes at have egnet sig godt for det praktiske Liv. 

Han beklædte ofte Rektorværdigheden, var i en Række Aar vor Frue 

Kirkes akademiske Værge, var offentlig Notar, førte Tilsyn med 

Universitetsbibliotheket m. m. 1561 forlenedes han med et Kannike- 

dømme i Roskilde.
K . blev oftere brugt i Sendelser til udenlandske Magter, skjønt 

man skulde synes, at han ikke godt kunde være borte fra sin 

Lærergjerning, da han var ene om at repræsentere et helt Fakultet. 

Saaledes var han 1551 i England, nærmest dog i et privat Hverv 

for nogle danske Kjøbmænd; 1562 var han i Lifland for at for

handle med den polske Regering; Aaret efter førte han Forhand

linger med Prinsen a f Oranien. 1576 blev han i Anledning af 

Lensstridighederne mellem Kong Frederik II og dennes Farbrødre, 

Hertugerne Hans og Adolf a f Slesvig og Holsten, affærdiget til de
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tyske og nederlandske Universiteter for at erhverve juridiske Re

sponsa, der kunde være til Gunst for Kongen. Han havde allerede 

fuldendt en Del af sit Hverv, da han fra Køln drog til Løwen. 

Men ikke langt fra den sidstnævnte Stad blev han overfalden paa 

Vejen af Stimænd, der udplyndrede ham og saarede ham saa haardt, 

at han 7. Dag derefter, 16. Maj 1576, døde i Løvi'en a f sine Saar. 

—  K. var 2 Gange gift; blandt hans Bom kan mærkes Johanws 

K ., der var med Faderen paa hans sidste Rejse og ikke uden Held 

fuldførte hans ufuldendte Hverv. Han tog siden den juridiske 

Doktorgrad, forlenedes 1587 med Ringsted Kloster og døde 1591.
Rørdam, Kbhvns Universitets Hist. 1537— 1621 1, 623 ff. / f .  Jr. Rordam.

K nud den sto re , o. 995— 1035, Konge a f England, Danmark 

og Norge. K . var Son a f Svend Tveskjæg og Gunhild, Datter af 

Hertug Miesko a f  Polen (VI, 304). Svend havde efter mange Krigs

tog underlagt sig England, men da han døde 3. Febr. 1014, vendte 

den fordrevne Konge Æthelred tilbage ftra Normandie, og hans 

Søn Edmund Jæmside optog tappert Kampen med de danske. 

K ., som var bleven valgt til Konge a f Hæren, maatte romme 

Landet; de a f Angelsaxerne givne Gisler landsattes lemlæstede 

paa Næse, Øren og Hænder. I Norden indsaa man dog, at Eng

land var modent til at falde i de danskes Haand. Knuds Broder 

Harald, der var valgt til Konge i Danmark (VII, 73), og ligeledes 

hans Stifmoder Sigrid Storraades Søn, den svenske Kong Oluf, gave 

Skibe til et nyt Togt, Vikingehøvdingen Thorkil den høje traadte 

i K .s Tjeneste. Med en prægtig udrustet Flaade paa over 200 

Skibe kunde derfor Angrebet paa England begyndes (1015), men 

den heltemodige Edmund, der efter sin Faders Død, 23. April ioi6,

valgtes til Konge, gjorde i 6 store Slag de danske den haardeste

Modstand. Derfor besluttede de 2 Hærførere hellere at enes om 

Landet, og ved en Sammenkomst paa Olney i Sevem deltes Riget, 

saaledes at K . fik den nordlige, Edmund den sydlige Del. Men 

Døden bortrev Edmund 30. Nov. ioi6, og dette Dødsfald kom saa 

belejlig, at Krønnikeskrivere fra en senere Tid ganske grundløst 

kunde beskylde K. for at have ladet Edmund myrde a f  Forræderen 

Eadric Streona. Nu blev K . taget til Konge over hele England.

K.s Politik gik stra.x ud paa at forsone de stridende Partier

og Folk. Han ægtede (1017) Æthelreds Enke, Emma eller Ælfgifti, 

en Datter a f  Hertug Richard I a f  Normandie (IV, 511), og det 

bestemtes, at K.s og hendes Sønner skulde arve Riget. Største

Dansk biofr. Lex. IX . 17
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Delen a f den danske Flaade hjemsendtes, og de nordiske Høv

dinger, som han i de første Aar havde raaattet give høje Stillinger, 

fjæmedes efterhaanden fra disse, eller de forvistes, medens Angel- 

saxere indtoge deres Pladser. K. erklærede, at den bestaaende 

hovgivning, «Kong Edgars Love», skulde opretholdes, og sluttede 

sig Døje til Kirke og Gejstlighed. Hans Kongedømme skulde helt 

hvile paa national Grund.

Men K . havde efter sin Broder Haraids Død (ioi8) ogsaa 

vundet Danmark, og ved nye Erhvervelser voxede hans Vælde snart 

til et Omfang saa stort som et Kejserrige. Paa et Togt 1023 

hævdede K . saaledes sin Magt over store Dele a f Østersøens Syd- 

og Østkyst; ikke blot var Jomsborg ham underlagt, han betvang 

flere slaviske Folk i Samland ved Weichselmundingen. Da Norges 

Konge Olaf den digre og Svenskekongen Anund Jacob forbandt 

sig mod ham, drog K. mod dem og kæmpede en haard Kamp i 

Helgeaa i Skaane (1026), hvilken dog ikke bragte K . Sejer. Dette 

Uheld maatte hævnes, og efter at K. først ved Bestikkelser havde 

vundet mange Tilhængere i Norge, drog han 1028 der hen med en 

Flaade, soro han havde ladet samle i Limfjorden. Uden Kampe 

naaede han helt op til Nidaros, hvor han blev hyldet som Konge, 

medens Olaf maatte flygte ud af Riget. Hakon, K .s Søstersøn, 

gjordes til Landestyrer, men uagtet Bønderne ved Stiklestad (1030) 

tilintetgjorde Olafs Forsøg paa at gjenvinde Landet, stod dog K.s 

Magt her paa svage Fødder. K . satte sin Søn Svend til Lande

styrer eller Konge t Norge; med ham fulgte hans Moder Ælfgifti, 

Ealdormanden Ælfhelms Datter, til hvem K . som ung var traadt 

i Forhold. Nordmændene fandt dog dette Fremmedherredømme 

titaaleligt; den dræbte Olafs Søn Magnus blev kaldt tilbage, og 

Svend og Ælfgifu maatte drage bort. —  Ogsaa i England bestod 

K. mange Kampe med Grænsefolkene i W ales, Cumberland og 

Skotland, som oftest med Held.

Men K. har vundet sit store Navn i endnu højere Grad ved 

sin Styrelse i Freden end ved Krige og Erobringer. Fra første 

Færd a f  viste han mærkelige Evner til at finde Veje for sine Planer 

og Venner til at sætte dem i Værk. Betydningsfuld havde saaledes 

hans nøje Tilslutning til Kirken været. 1 hans Love og oflentlige 

Budskaber til Folket knytter han stadig Kjærlighed til Gud og til 

Kongen, religiøs Tro og sædelig Vandel, Overholdelsen a f Kirkens 

Bud og a f de verdslige Loves Befaling nøje til hinanden, med 

myndig Haand opretholder han i lige Grad Statens og Kirkens



Knitd dm store. 2 5 9

Magt. Gavmild understottede han Kirker og Klostre, og med 

Klogskab søgte han hos Paven en Støtte for sin Magt. Faa Maa- 

neder efter Kampen ved Helgecoa drog han .til Rom og deltog i 

Kejser Conrad U ’s Kroning i Peterskirken Paaskedag 1027. Det 

var første Gang, en dansk Konge besøgte Rom, og at Rejsen til

sigtede politiske Formaal over for Paven og andre Fyrster, er sikkert 

nok. K . opnaaede da bh a. ogsaa, at Kejser Conrad afstod ham 

den omstridte udanske Mark* ved Ejder. Særlig for det endnu 

halv hedenske Danmark maatte K .s religiøse Politik faa stor Betyd

ning; Kirker bicve byggede, Bispedømmerne omordnedes. Klerke 

indkaldtes fra England eller andre vestlige Egne, og Klostre be

gyndte at opstaa.

K .s engelske Love havde stor Betydning ved at skabe en 

sikker Administration og god Orden i Landet, og der er næppe 

Tvivl om, at han har søgt at virke paa samme Maade i Danmark. 

Han oprettede i England et staaende Hærkorps paa 3000 Mand, 

hvis Medlemmer (Huskarle) vare ordnede som i et Broderskab 

under en særegen Lov (Vederlagsret); en lignende Institution dan- 

nedes ogsaa i l^anmark, eller den engelske forgrenede sig her over, 

hvor dens Love snart skulde faa megen Betydning for Udviklingen 

a f  Herremandsstanden. Vi kjende kun lidt til Enkeltheder i K.s 

Styrelse af hans Hjemland; i Møntvæsenet mærkes dog klart hans 

ordnende Haand.

Mange haarde Gjerninger, som tidligere tillagdes K., har den 

nyere Kritik fjæmet eller set i et andet Lys. Heftighed har kunnet 

rive ham hen til voldsom Daad, saaledes da han lod sin upaalide- 

lige Svoger U lf dræbe i Roskilde Trefoldighedskirke. K. besad 

diplomatisk Opfindsomhed og anvendte gjæme List, men troløs var 

han ikke, hyklersk end mindre; han var a f  Hjærtet gudsfrygtig, 

og den bekjendte Fortælling om, hvorledes K . erkjendte sit Scep

ters Vanmagt over for Bølgerne ved Stranden, skildrer smukt hans 

fromme Gemyt. Han yndede Digtekunst og Skjalde; en a f ham 

digtet Strofe er endnu bevaret.
Men der var kun beskikket K., som de fleste a f  hans Slægt, 

en kort Levealder. Han dode i Shaftesbury 12. Nov. 1035 og be

gravedes i Winchester. Samtiden kaldte ham «den rige* o: mæg

tige; da Danmark senere fik andre Konger a f Navnet K., benæv

nedes han «den gamle*; med god Grund har dog fra Slutningen 

a f det 12. Aarhundrede Betegnelsen «den store* især vundet Ind

gang. Hans Rige havde været for sammensat til at kunne bevares

17*
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som Helhed efter hans Død, og han har næppe heller selv tænkt 

sig Muligheden heraf; ved hans Sønners Uduelighed og tidlige Død 

bevaredes end ikke England længe for den danske Kongeslægt. 

Med Ælfgifu havde han 2 Sønner, Svend og Harald Harefod (VII, 

73); i hans lykkelige Ægteskab med Emma fødtes ham Børnene 

Hardeknud (VII, 91) og Gunhild, der ægtede Henrik III a f  Tysk* 

land (VI, 304).
I^ppénberg, Geschichte v. England I. Freeman, Norman Conqnest 1. 

Steenstrup, Normannerne 111 og IV. Ersch u. Gruber, AJlg. £ncyklo|)adie, 2, Sec* 

(ion, XXX VII. Stephen, Dictionary o f national biography IX. A . D. Jeigensen, 

Den nord. Kirkes G ru n d b ^ else  S. 435 f. Olrik, Konge Pr«estestand i den 

danske Middelalder I. Johannes C. H . R . SUenstruJ

K nud den hellige, o. 1040— 1086, Konge, var den næstældste 

og mest fremragende a f  Svend Estridsens Sønner. Hans funklende 

Øjne røbede en ildfuld og lidenskabelig Karakter, og tidlig viste 

han sig som ivrig Kriger. Svend Estridsen udsendte ham derfor 

paa 2 T og mod England i Haab om at fordrive VUhelm Erobrer. 

Paa det første T og  (1069— 70) delte K . Anførselen med sin Broder 

Harald og sin Farbroder Asbjørn (I, 354); en Tid havde de Frem* 

gang, men senere kom de i en vanskelig Stilling, Asbjørn lod sig 

bestikke af den engelske Konge, og, sikkert til K .s Harme, vendte 

Raaden tilbage. Paa det andet Englandstog, hvori Hakon Iversen 

(VIII, 329) deltog, hærgede K . York (1075), men udrettede for øvrigt 

ikke noget. Større Ry vandt han sig ved sine Kampe øster paa 

mod Sember og Ester; Skjalden Kalv Maanesen priste ham som 

Sejerherre over 10 Konger. Efter Svend Estridsens Død (1076) 

kunde K . ikke tøjle sin Magtsyge, og ved Kongevalget paa Isøre 

søgte han hens>Tislost at trænge sin ældre Broder Harald ud af 

hans Ret til l'ronen; men Folket samlede sig enstemmig om den 

milde Harald (Hen), og den stolte K . maatte, som Ælnoth siger, 

«gaa a f  Vejen for sin Broders Vrede*. Landflygtighedsaarene til

bragte han i Sverige. Et samtidigt Pavebrev bebrejder den norske 

Konge Olaf Kyrre, at han har støttet Harald Hens oprørske Brødre, 

og trods Helgenlevnedernes Forsikringer om K .s fredelige Færd er 

det fristende at søge ham blandt disse.

Ved Harald Hens Død (1080) opnaaede K. Herredømmet i 

Danmark, og hans korte Kongetid blev et a f de mærkeligste Af

snit a f vor Historie. Lige dristig og heftig, lige højtstræbende og 

voldsom satte K . sig et stort og stolt Maal, men knuste ogsaa skaan- 

selløst, hvad der stod ham i Vejen. Ved en stærk Kongevælde
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vilde han holde Orden i Landet. Stormændenes Magt stækkedes, 

og deres Lovbrud straffedes haardt. Men ogsaa Menigmand skulde 

boje sig under det myndige Kongedomme. K. tilegnede sig en 

uhjemlet Lovgivningsmagt, og at hans Bestræbelser til Dels vare 

humane og i Samklang med de fremmeligere Landes Kultur, kunde 

ikke mildne Forbitrelsen hos de danske, som saa deres nedarvede 

Ret krænket. Ogsaa K .s Iver for Kirken mishagede Folket, som 

derved blev tvunget til at lyde Klerkcncs Bud. Imidlertid har K.s 

Virksomhed paa dette Omraade noget storladent ved sig. Han 

gav Præstestanden en hojere Stilling i Samfundet og søgte at ud

sondre den fra Lægfolket, og han krævede Kirkens Højtider og 

Fastedage strængt overholdte. For sit eget Vedkommende fulgte 

den stolte Konge nøje Kirkens Forskrifter, tog sig a f  Enker og 

faderlose, fastede strængt og lod sig endog hudflette a f sine Kapel

laner, —  selv i hans Fromhed lægger Lidenskabeligheden sig for 

ILigen. Fremfor alt var han gavmild over for Kirkerne, saaledes 

i Roskilde, Dalby, Odense og Viborg, og især imod Lunds Bispe- 

kirke, i det han ved en meget stor Gave (1085) oprettede et Dom

kapitel med tilhørende Skole; rimeligvis har Iwn ligesom sin Fader 

Nillet gjøre Lund til et nordisk Ærkesæde, men Maalet naaedes 

ikke i hans Levetid. Hvor meget nu end denne kirkelige Iver 

aandede ideel Begejstring, var den dog tillige et Middel til at hæve 

Kongedømmet; med sin voxende Avtoritet maatte Præstestanden 

nemlig støtte den Konge, der forøgede dens Magt, og for saa vidt 

arbejdede K . ogsaa her for sin egen Sag.

K .s Ærgjerrighed holdt hans gamle Krigslyst i Live: ved et 

.stort Englandstog vilde han fortrænge Vilhelm Erobrer og udslette 

Mindet om de danskes tidligere Uheld. I Foraaret 1085 samledes 

en vældig Flaade i «Vestervigen» vestligst i LimQorden for der fra 

at gaa til England; K .s Svoger O laf Kyrre sendte norske Skibe 

til Hjælp, og K . ventede end videre Støtte fra den krigerske Grev 

Robert Friser a f  Flandern, hvis Datter Edel han havde ægtet. Selv 

tøvede K. imidlertid i Slesvig for at holde Øje med den tyske 

Kejser Henrik IV , hvis Modkonge han nylig havde givet Ly. 

Under den idelige Venten var Hærens Forraad ved at slippe op, 

og l'oget vilde nu tilmed foregaa saa sent, at man ikke kunde 

naa hjem for at hoste. Efter at der var holdt Hærting, blev 

Kongens Broder Oluf (Hunger) derfor sendt til ham for at bede 

ham begynde 'Foget eller hjemsende Hæren; men K . behandlede 

Oluf som Forræder og sendte ham i Lænker til Flandern. Snart
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efter maatte han dog rette sig efter Hærens Ønske og af Hensyn 

til Høsten give Hjemlov. Da K . saaledes saa sine stolte Erobrings* 

planer kuldkastede, vilde han til Gjengjæld inden for Landets 

Grænser strække sin Magt til det yderste; derved blev han endnu 

mere haard og hensynsløs mod sine Undersaatter end tidligere. 

Næppe uden hans Vidende pinte hans Fogeder baade hoje og lave 

med Retssager, og naar de inddreve Bøder, krævede de efter 

Sigende 3 Gange saa meget, som der tilkom dem. Da brast Taal- 

modigheden. K . drog paa Gjæsteri til Vendsyssel og tog ind paa 

Kongsgaarden Børglum; men Vendelboerne rejste sig imod ham, 

og K.s Forsøg paa at tale dem til rette var helt forgjæves. K. 

flygtede da syd paa til Biskop Henriks Gaard Biskopstorp (Bejstrup), 

medens de fleste a f hans Mænd toge ind paa Kongsgaarden Agers* 

borg ved Limfjorden. Nu bredte Rejsningen sig hurtig, og Kongs- 

gaardene ble ve hærgede; Biskop Henrik red Skarerne i Møde for 

at mægle Forlig, men blev modtagen med Raseri, og da han kom 

sprængende tilbage med disse Efterretninger, flygtede Kongen over 

Limfjorden og videre til Viborg. Vendelboerne overrumplede og 

hærgede Agersl)org og forfulgte derpaa K. Oproret bredte sig nu 

over hele Jylland, og fra Slesvig maatte Kongen flygte til Fyn. 

Men ogsaa her til forplantede Rejsningen sig. Oprorernes Høvding 

var Piper, der forræderisk indfandt sig i Odense Kongsgaard og 

gjorde K. tî ĝ for derefter at fremsk>Tide en Overrumpling a f 

Kongen. I sidste Øjeblik lykkedes det dog K. med sin Broder 

Benedict (II, 60) og sine Vederlagsmænd at slippe ind i Albans

kirken. Forgjæves bod K . Forlig; Oprørerne søgte at sætte Ild 

paa Trækirken, og da dette mislykkedes, opstod der en drabelig 

Kamp ved Kirkedøren. Mange a f Angriberne faldt, bl. a. døde 

Piper a f sine Saar; men ogsaa Kongen og hans Mænd saaredes 

og trængtes tilbage. Knælende foran Alteret skriftede K, da og 

beredte sig til Døden; men Fjenden kastede Spyd og Stene ind 

gjennem de smaa Kirkevinduer, og K . kvæstedes endnu haardere. 

Hans Brodér havde allerede faact Banesaar, og hans 17 Hirdmænd 

bleve nedhuggede; selv laa han døende, da Fjenderne trængte op 

til Alteret og toge ham af Dage under raa Mishandlinger (10. Juli 1086).

Eftertiden har retfærdiggjort K .s Bestræbelser, for saa vidt som 

det senere Samarbejde mellem et stærkt Kongedømme og en stærk 

Præstestand virkelig førte Danmark til den største Magt og Lykke. 

Men derfor kan man dog ikke forsvare de Midler, K. brugte, og 

han maa siges at være falden for sine egne Overgreb. Præste-
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standens Æ refrygt for hans Minde og end mere den nærmest paa

følgende Tids Ulykker banede imidlertid Vej for en anden Betragt

ning; man begyndte at ære ham som Helgen. Allerede 1095 toges 

hans Ben op a f Graven, og en Odenseklerk skrev «Kong Knuds 

L id elsesh isto riem en  forst da Paven havde kanoniseret K., foregik 

den endelige Skrinlæggelse a f hans Relikvier med stor Højtidelighed 

(iio i), og en Snes Aar senere udarbejdede Munken Ælnoth sin 

mærkebge Levnedstegning a f Kongemartyren. Skelettet i K.s Helgen

skrin vidner om hans hoje og kraftige Væxt, men tillige om de 

Mishandlinger, han ved sin Dod har lidt. —  Med Edel havde K. 

Døtrene Ingerid og Cæcilia (IV, 124) og Sønnen Carl, der blev 

Greve a f Flandern og fristede en lignende Skæbne som Faderen

(lu, 356).
Script, rer. Dan. III. Danske Helgeners Levned, ved H. Olrik. A. D. 

Jørgensen, Den nord. Kirkes Grundlæggelse. H. Olrik, Konge og Præstestand i 

den danske Middelalder I. Hist. Tidsskr. 6. R. IV. Hans Olrik,

K nud (Magnussen), — 1157, Konge. K ., der var Søn af 

Magnus Nielsen og Richiza, lod sig efter Erik Laras Fratræden 

(1146) hylde a f Jyderne, som ogsaa havde støttet hans Fader og 

Farfader, og kastede sig rask i Kamp mod Svend (Eriksen), der 

havde faaet Herredømmet over Sjælland og de skaanske Provinser. 

Efter at K. ved store Lofter havde vundet Ærkebiskop Eskil, 

stævnede han mod Skaaoe, men vovede dog ikke at lande, lod 

Eskil i Stikken og trængte i Steden for frem paa Sjælland; Svend 

fulgte imidlertid efter, slog ham ved Slangerup og drev hara tilbage 

til Jylland. 1147 sluttede K . og Svend sig sammen til Korstog mod 

Venderne; men Toget øgede kun Spliden og fremskyndede ny Fejde. 

Det lykkedes K . at overrumple Roskilde, men efter Nederlaget ved 

Taastrup maatte han for anden Gang flygte til Jylland (1148). Nu 

gik Svend angrebsvis til Værks; selv satte han sig fast paa Fyn, 

medens hans Fætter Valdemar, som han havde gjort til sin Hertug, 

vandt Sønderjylland, og det skjont K . havde søgt at sikre sig ved 

Forbund med Grev Adolf II a f  Holsten. Senere trængte Svend 

frem i Jylland og sejrede ved Viborg (1150), hvorpaa K. flygtede 

til sin Stiffader, Kong Sverker I i Sverige. Forgjæves søgte den 

fordrevne Konge Hjælp i sin Moders Stammeland Polen og hos 

Sachserhertugen; derimod vandt han Ærkebiskop Hartvig I af 

Hamborg-Bremen ved at love ham Overhøjhed over den danske 

Kirke og rykkede med en tysk Hær ind i Jylland, men led et
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Stort Nederlag ved Gjedbæk syd for Viborg (1151) og flygtede til 

Sachsen. Et sidste Forsøg paa at vinde Riget gjorde K . ved at 

samle de danske Friser om sig; men Svend var atter den sejrende, 

og K. tyede til den tyske Konge Frederik I. Paa Modet i Merse- 

burg (1152) godkjendte Frederik nu Svend som Enekonge i Dan

mark, men lod ham love at give K. Sjælland som Len. Svend 

unddrog dog K . de sjællandske Kongsgaarde, og til sidst gav han 

ham spredte Forleninger i Steden for det samlede Len. Valdemar, 

der var gaaet i Borgen for Overenskomsten i Merseburg, nærmede 

sig nu til K ., der lovede ham sin Halvsøster Sophie og Tredjedelen 

a f  sit Fædrenegods i Medgift. Sammen droge de dernæst til Svends 

Fjende Kong Sverker, og K . fæstede dennes Datter. Da Svend nu 

stod dem efter U vet, vovede de at lade sig hylde paa Viborg Ting; 

Svend mistede sine Tilhængere og maatte fly a f  Landet (1154). 

K . kunde langtfra maale sig med sin Medkonge Valdemar, og ved 

Rigets Tredeling 1157 blev han stillet sidst i Rækken; da de andre 

Konger havde valgt deres Dele, tilfaldt Øerne ham. Stadig opfyldt 

a f  Mistro til Svend anede han Svig under Gildet i Roskilde og 

tog derfor Afsked med Valdemar, men var ikke raadsnar nok tU 

at undfly det bratte Overfald; Ditlev (IV, 282) kløvede hans Hoved, 

og strax efter blev ogsaa hans Frænde Constantin nedhugget (9. Avg. 

1157). —  K. var en letbevægelig, ikke synderlig fremragende Per

sonlighed, men veltalende og paa Grund af sit elskværdige Væsen 

saa yndet a f sine Mænd, at ingen trods hans Modgang vilde svigte 

ham. Han havde stor Svaghed for Kvinder, og af hans flygtige 

Forbindelser fremgik adskillige Bøm : Niels, der senere blev æret 

som Helgen, og Valdemar, den berømte Slesvigbisp, som blev 

Forræder mod sit Fædreland, end videre vistnok Jutta, der ægtede 

Sachserhertugen Bernhard, Hildegard, gift med Fyrst Jarimar a f Ry

gen, Ingerd, gift med Hertug Casimir II a f Pommern-Demmin, og 

endnu en Datter, gift med Bugislav III af Schlawe. A t K . skulde 

have haft en Søn Magnus, der blev dræbt i Roskilde 1157, beror 

sikkert paa Misforstaaelse. Om Sverkers Datter, der højst et Aars 

Tid kan have været K.s Dronning, ved man ikke noget.
H am  Olrik.

K nud (Valdemarsen), 1163— 1202, Konge, Søn a f Valdemar I 

og Dronning Sophie, blev født i Begyndelsen a f 1163 og døbt a f 

Absalon. Det følgende Aar aftaltes der Ægteskab mellem den lille 

K. og Henrik Løves Datter Richiza. Efter et heldigt T og til Rygen
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(1165) kaaredc den danske Hær K . til Konge og Faderens Efter- 

folger, hvorpaa Stormændene ved et Møde i Roskilde svore ham 

1'roskab, og 25. Juni 1170 blev han i Ringsted kronet a f  Ærkebiskop 

Eskil; denne første danske Kongekroning knyttedes til Stamfaderen 

Knud Lavards Skrinlæggelse og fandt Sted i en glimrende Forsam

ling a f  Landets Bisper og Stormænd. Efter at Richisa var død 

(1167), blev det aftalt, at K. m ed 'l iden skulde ægte hendes ældre 

Søster Gertrud, der nylig var bleven Enke (VI, 10); den endelige 

'l'rolovelse fandt Sted 1171, og Gertrud kom til Danmark, men 

Brylluppet holdtes først 1177, da K. var 14 Aar. Snart efter blev 

K. a f  sin Fader sat til at styre Halland. Sammen med Absalon 

anførte han det sejerrige T og til Pommern 1179 og et senere 'lo g , 

der dog kun lige blev paabegyndt (1182). Ved Valdemars Død 

(12. Maj 1182) besteg K . Tronen. Hans Kongetid er en glimrende 

Epoke i den danske Middelalder, Indledningen til Valdemar H's Stor* 

magtsvælde. Rigsenheden styrkedes ved Dæmpeisen a f det skaanske 

Opror; den tyske Kejsers Hojhedskrav afvistes; Absalon vandt den 

navnkundige Sejer over Hertug Bugislav. hvem Kejseren havde op

hidset mod Danmark (i 184), og efter 3 Hærgningstog, hvori K . selv 

deltog, underlagde de danske sig Pommern (1185), saa at K . kunde 

antage Titelen »Vendernes Konges; den frj'gtelige Fare, der truede 

Danmark ved Biskop Valdemars Forræderi, blev energisk afværget 

(1192), Bispen selv lagt i I.ænker, hans Forbundsfælle Grev Adolf 111 
slagen og fangen og Danmarks Grænse rykket frem til Elben (1201); 

end videre gjorde man Korstog til Finland og Estland, det sidste 

under K.s egen Anførsel, Kirkens Magt og Interesser fremmedes, 

Kongedømmet, Præstestanden og den opblomstrende Adel sluttede 

sig sammen til endrægtig Samvirken, og Folkets Velstand tog til. 

Men i de stolte Bedrifter og hele det nationale Opsving spiller K. 

ikke nogen særlig fremragende Rolle; han træder i Skygge for sin 

yngre Broder Valdemar, som var hans Hertug, og for Absalon, 

der var hans overlegne Raadgiver, ja var ham som Fader; Svend 

Aagesen kalder ligefrem K. Absalons Fostersen. Sammen udarbej

dede K . og den store Ærkebisp en Fremstilling a f Vederlagsretten 

for derved at styrke Vederlagets Tugt og knytte Adelen fastere til 

Kronen. Ogsaa andre a f Rigets første Mænd har K. staaet nær; 

han ses saaledes at have været Medlem a f et vidtgrenet, men 

sluttet Broderskab af Stormænd. K. har næppe haft stærkt H el

bred; han dode 12. Nov. 1202 efter at have givet Gaver til alle 

Rigets Klostre og Hospitaler og blev begravet i Ringsted Kloster-
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kirke. Han skildres som en smuk Mand, og a f de Knokler, der 

fandtes ved Aabningen a f hans Grav, skjonnes det, at han har 

været a f  forbavsende Højde. Samtiden karakteriserede ham som 

from og andægtig, sat og gammelagtig og priste hans kyske Samliv 

med Gertrud. Maaske var det da først efter hendes Dod (1197). 

at han havde en Frille, hvem han paa sit Dødsleje skjænkede 

Sminge og Vol i Gjern Herred. Han s>Ties ikke at have haft 

Børn. Hans Olrik.

K n ud L a v a rd , o. 1096— 1131, Hertug, Søn a f Erik Ejegod og 

Dronning Bodil, blev fodt i Roskilde kort efter, at Faderen var 

bleven Konge, vistnok 12. Marts (maaske i. April) 1096. Forældrene 

vilde kalde ham Hugo; men Bonden Aslak fta Balstrup paastod, 

at han i Følge en Aabenbaring a f  Knud den hellige skulde hedde 

Knud, og dette blev i alt Fald hans Navn. Da Erik og Bodil 

droge ud paa Pilegrimsfærd (1102), lode de den mægtige sjællandske 

Jarl Skjalm Hvide opfostre Drengen. Ved Kongevalget 1104 skulle 

enkelte have ønsket den lille K . til Konge. Senere blev han sendt 

til Sachserhertugen I>othar, der blev hans anden Fosterfeder. Det 

fleraarige Ophold i Udlandet udvidede K .s Blik og gav ham Sans 

for fremmed og mere vidtskreden Kultur. Ved sin Hjemkomst 

fandt K. sørgelige Forhold i Danmark. Kong Niels, der manglede 

Kvne til at styre I.4indet, havde tilmed forholdt sin Søstersøn, 

Venderfyrsten Henrik, hans Modrenean', hvorpaa Henrik hærgede 

Grænseegnene og sendte vendiske Vikinger til de danske Fan'ande. 

Ulykken gik ogsaa ud over K ., da nogle Skippere under Vendernes 

Efterstræbelser maatte sænke hans Skatte i Havet; Tabet gjorde 

dog ikke Indtryk paa den frejdige K ., men des mere ærgrede det 

den pengekjærc Niels. K. deltog nu i et uheldigt 'fo g  mod Henrik; 

i Kampen ved Ljutka segnede han saaret til Jorden, men blev 

reddet ved en a f sine Mænds Snarraadighed. Efter sin Sejer vold- 

gjæstede Henrik end mere de danske Grænselande, hvor alt kom 

i fuldstændig Opløsning; men Landets Modgang æggede blot K. 

til ret at prøve sine Kræfter, og hos sin Farbroder Niels opnaaede 

han omsider det sondeijyske Jarledomme, som ingen anden vovede 

at overtage (1115).
Med største Kraft tog K . fat paa sin vanskelige Opgave som 

Grænsevogter. Han satte sig for at sikre Ejendom og Fred og 

gjorde Jagt paa de mange Tyve og Røvere, som vilde udnytte den 

almindelige Uorden. Skaanselløst øvede han Retfærdighed. Ogsaa
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en højbyrdig Mand, der længe havde drevet Roverfærd, blev doint 

til Døden, og da Manden over for K . vilde gjore Frændskab gjæl- 

dende, haanedc K . blot hans høje Byrd ved at lade ham klynge 

op i en hojere Galge. Paa den Maade vare snart de indre Fjender 

udryddede. Kndnu større R y vandt K . samtidig som Kriger. Fjen

derne slog han tilbage, og Slesvig, der var hans sædvanlige Op

holdssted, omgav han med saa stærke Volde og Grave, at Byen 

kort efter hans Død en hel Vinter igjennem kunde modstaa en 

mægtig Hær. Foruden denne Bybefæstning, som den Gang var 

noget enestaaende i Norden, opførte han flere faste Taarne til Værn 

for Slien og er saaledcs i Danmark bleven banebrydende for Ud

viklingen a f  Forsvaret. Men ogsaa paa et andet Omraade a f  Krigs

væsenet har K. faaet største Betydning for Eftertiden: han ud\Hklede 

et sluttet og samlet Rytteri. Det gjaldt nemlig om —  i Modsætning 

til dc danskes sædvanlige Sendrægtighed —  at rette hurtige og 

uforudsete Stød mod den farlige Venderfyrste, og dette lod sig kun 

udføre ved raske Ryttere, Nu overrumplede K . Fjenden ved sine 

lynsnare Strejftog. En Gang undslap Henrik kun ved at svømme 

over Kjder, og hans Grænseborg blev ødelagt. Venderfyrstens 

Overmod forvandledes derfor til Skræk, og da K. tilbød Fred, tog 

han med Glæde derimod. Her gav K.s Ridderlighed sig et smukt 

Udslag: skjønt han var den sejrende, skaffede han dog Henrik 

Værdien a f hans Mødrenearv. Fra den Tid var der Venskab mellem 

dem, og det siges, at baade K. og andre danske kunde færdes i 

Henriks Land som i deres eget. Intet Under da, at man ærede 

K. som Danmarks Redningsmand og gav ham Tilnavnet «Lavard»; 

Ordet er a f angelsaxisk Oprindelse (nyengelsk «Lord>) og betyder 

Herre. For øvrigt omb>ttede K. sit nordiske Jarlenavn med den 

evropæiske Hertugtitel, optraadte i statelig tysk Dragt og indforte 

Udlandets finere Hofskik. 'Irods sin Myndighed var han i høj 
Grad afholdt, og han viste sin Sans for Folkets interesser ved at 

lade sig vælge til Oldermand for Slesvig Borgeres Gilde, det saa- 

kaldte «£dslag». Som Præstestandens Ven udstyrede K. Kirkerne 

med Bøger og Alterkar, og de faste Kirker a f  Granit og rhinsk 

T u f begyndte i Sønderjylland at afløse de gamle Trækapeller. 

Tillige holdt han strængt sine Klerke til Orden og Tugt og gjorde 

et Korstog til det endnu hedenske Smaaland. Endelig var K. saa 

gavmild imod fattige, at han endog skal have skjænket en Tigger 

sin Overkjortel.
K . indtog en mægtig Stilling i sit Fædreland. Som Grænse-
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vogter havde han Styrelsen a f  Sønderjylland, men forestod ogsaa 

ellers Landets Forsvar og kunde derfor sætte sin Brodér Erik 

(Emune) til at værne Øerne mod Vendervikinger. Efter sin Fader 

havde han betydelige Godser, og da han ægtede den russiske 

Fyrstedatter Ingeborg (VIII, 282), gav hendes Moster Dronning 

Margrethe hende store Dele a f  sine vestgotiske Ejendomme i Med

gift. Senere forøgedes hans Magt yderligere. Efter at Henrik og 

hans Slægt efterhaanden vare omkomne, tilkjobte K. sig a f  sin 

Fosterfader Lothar, der nu var tysk Konge, Fyrsteværdigheden over 

de vestlige Vender og blev a f  sin nye Lensherre kronet som Ven

dernes Konge eller «Knés» (1129). Obotriteme og Vagirerne rejste 

sig dog imod ham; men da han havde tvunget deres Høvdinger 

Niklot og Pribizlav til Underkastelse, havde han sikret sig Herre- 

dommet og befæstede det ved at støtte «Vendemes Apostel* Vicelin 

i hans Missionsbestræbelser og ved at opføre Borgen Alberg (senere 

kaldet Segeberg), der dog atter blev nedbrudt a f Holsterne. Ved 

sine udmærkede Figenskaber og ved sin Magt stod han nu højt 

over alle sine Landsmænd. Hans ranke og smukke Skikkelse, 

hans statelige og ridderlige Fremtræden, hans Veltalenhed, Mod og 

Krigersnille vakte almindelig Beundring, og det var, som Lykken 

fulgte ham i alt; under en Hungersnød havde han Overflod, saa 

at han kunde hjælpe de nødlidende. Saa stor var hans Myndighed 

i hele Riget, at han kunde stævne sine stridende Brødre Harald 

Kesja og Erik for sin Domstol og med Hærens Bifald udfri Pomrer- 

fyrsten Vratislav, da Kong Niels ved Forræderi havde taget ham 

til Fange. Saaledes kunde den svage Konge slet ikke gjøre sig 

gjældendc ved Siden af sin Brodersøn, og dette vakte Avind, især 

hos Niels’ heftige Søn Magnus, hvis Udsigt til 1'ronen under disse 

Forhold blev højst tvivlsom, og hos Fætteren, den hadefulde Henrik 

Skadelaar (VII, 360). Dronning Margrethe Fredkulla havde øjnel 

Faren, og hun havde søgt at afværge den ved at være K . som en 

Moder, end videre ved at lade ham, skjønt endnu Barn, staa 

Fadder til Magnus og ved at udstyre hans Brud saa rigt; men 

efter hendes Død trak Uvejret alligevel op. Henrik Skadelaar, hvis 

ondskabsfulde Stiklerier kun havde paadraget ham K.s overlegne 

Spot, var ivrigst for at komme K . til Livs, og K., der havde en 

yderst vanskelig Stilling paa én Gang som dansk Hertug og som 

Venderfyrste under sachsisk Overhøjhed, har vistnok været uforsigtig 

nok til at give sig enkelte Blottelser; paa et Møde i Slesvig, altsaa 

inden for Danmarks Grænser, skal han endog være optraadt som
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Venderkonge og have stillet sig lige med Niels. Ophidset a f K.s 

Misundere bebrejdede Niels ham da paa et Møde i Ribe, at han 
havde antaget Kongenavn og egenmægtig indført ny Skik. K. 

svarede, at han ikke var Konge, men «Knés», og med Stolthed 

hævdede han, at den nye Skik, han havde indfort, var Fred og 

Ro i Modsætning til den fordums Usikkerhed. Dermed havde han 

afvæbnet sine Fjender. Ogsaa Magnus var nødt til at holde gode 

Miner med K., hvem han tidligere havde svoret Broderskab; tilsjue* 

ladende knyttedes Baandet endog fastere imellem dem, i det K. 

stod Fadder til Magnus’ Datter. Men snart fik Henrik Skadelaar 

ligefrem dannet en Sammensværgelse mod K .;  hans Fæller vare 

Magnus, Niels’ Svigersøn Ubbe og dennes Son Hakon Skaaning, 

i Begyndelsen ogsaa K.s egen Svoger Hakon Jyde (VI, 489).

Mordplanen fremskyndedes, da K. trods Ingeborgs Bøn mod

tog Niels’ Indbydelse til Julegilde i Roskilde (1130). I Juledagene 

søgte Magnus gjentagne Gange Lejlighed til at m>Tde K ., men 

stedse forgjæves. Han lod da, som om han agtede sig paa Pile« 

grimsfærd og bad K. om et hemmeligt Møde, hvor de kunde for

handle om Styrelsen a f  hans Sager under hans Fravær, og K . gik 

ind derpaa. Niels kjendte de sammensvornes Plan og fik ved 

Afskeden i Roskilde K . til at bytte Ring med ham, fordi han 

troede, at der i K .s Ring var skjult en Talisman. K . opholdt 

sig nogle Dage i Ringstedegnen, først i Balstrup, dernæst i Harald- 

sted hos sin Frænke Cæcilia (IV, 124) og hendes Mand, Erik Jarl. 

Her blev han om Morgenen 7. Jan. 1131 vækket a f  den tyske Sanger 

Sivard, der var sendt a f  Magnus for at hente ham ud i Skoven til 

det aftalte Møde. Hans Mænd advarede ham og bade om at 

maatte følge ham; men efter Aftalen med Magnus tog han blot 2 

Hirdmænd med sig, og han væbnede sig kun med sit Sværd. 

Sivard, der havde Medynk med K ., søgte hemmelig at vare ham, 

bl. a. ved at nynne Sangen om Grimhilds Frændesvig; men K. 

afviste al Mistanke. 1 Skoven ventede Magnus, tilsyneladende ene, 

og K . gik ham derfor ogsaa i Møde uden Følge. Magnus tog 

venlig imod ham; men da han havde draget ham længere bort fra 

Vejen og var sikker paa at have ham i sin Magt, udbrød han 

pludselig: «Hvem tilhører Danmark?* Ved dette Spørgsmaal veg 

K . forbavset tilbage; samtidig drog Magnus sit Sværd, og hans 

Mænd brøde frem a f Krattet, hvor de havde ligget paa Lur. For

gjæves fOr K . nu med Haanden til sit Sværdhæfre; Magnus havde 

faaet Forspring, greb ham i Kappehætten og kløvede hans Hoved,
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hvorpaa Henrik Skadelaar og de andre løb til og joge deres Spyd 

i hans Bryst. Dette Mord blev Indledningen til blodige Tronkampe» 

der bragte Danmark i dyb Fornedrelse, indtil der med K.s Son 

Valdemar gryede en ny Tid for Land og Folk. —  Paa Erik Jarls 

Foranstaltning blev K.s L ig først jordet i Haraldsted Kirke, men 

snart efter flyttet til Ringsted Klosterkirke. Medlidenheden med 

den myrdede og dertil hans Hævneres vel beregnede Politik gjorde 

snart den ridderlige Verdensmand til cn kirkelig Martyr. Man saa 

Jærtegn ved hans Grav, en Kilde sagdes at være fremsprudlet i 

Nærheden af Drabsstedet, og ved den rejstes et Kapel. Efter at 

Valdemar Fs Magt var voxet ved Sejre udad til og ved Udsoning 

med Ærkebiskop Eskil, fik han sin Fader kanoniseret (1169) og 

hans Helgenben højtidelig skrinlagte i Ringsted (1170). Her ud

arbejdedes der ved denne Tid en Levnedstegning a f  Helgenen; 

men allerede under Erik Emune havde en engelsk Munk, Robert 

fra Ely, skildret K.s Liv og Martyrdød.

K . var en sympathetisk Personlighed, glimrende i sin Optræden, 

aaben og kjæk, ganske vist ærgjerrig og stolt, men altid ædel. 

Paa flere Maader har han hævet Danmark, og som Banebryder for 

højere Kultur peger han ud over sin snæversynte Samtid. —  Med 

Ingeborg havde han 3 Døtre, Margrethe, gift med Slig Hvide (V n i, 

iq8), Kirsten (ovfr. S. iSS) og Cathrine, der vistnok blev gift med 

Venderfyrsten Prizlav. 8 Dage efter K .s Drab, og rimeligvis inden 

Tidenden var naact til Slesvig, fodtes Sønnen Valdemar.
Monumenta Germaniæ, Script. XXIX. H. Olrik, K.s Liv og Oærning 

(l$8S). Jahrbb. f. d. Landesk. Schlesw., Holst. u. Lauenb. X. Danske Hel

geners Levned, ved H. Olrik. Hans Oltik.

Knud (Henriksen), — 1162, Hertug, Søn af Henrik Skadelaar 

(VII, 360), sluttede sig ved Udbruddet a f den store Tronstrid (1146) 

til Knud Magnussen og blev af denne gjort til Hertug i Sønder

jylland, men maatte efter cn Række af Kampe give tabt over for 

Valdemar, hvem Svend (Eriksen) havde tildelt samme Værdighed. 

Kort for sit Eneherredømme (1157) gjorde Valdemar atter sin for

dums Fjende til Hertug i Jylland og hædrede ligeledes hans Broder 

Buris, skjont han ikke havde fuld Tillid til nogen af dem. K. var 

tilstede, da Valdemar grundede Vitskøl Kloster (1158), og han be

vidnede sammen med Buris Valdemars Privilegiebrev for Tommerup 

Kloster (1161). End videre maa han være den Hertug K. Eriksen 

(o: Henriksen), hvis Dødsdag, 12. Marts, nævnes i Løgum Klosters
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Mindebog. Da nu Buris i Stiftelsesbrevet for Tvis Kloster (Marts 

1163) kalder sig Hertug og omtaler sine Brødres bratte Død, maa 

K . være omkommen 12. Marts 1162. Buris blev hans Efterfølger, 

men gjorde sig snart skyldig i Forræderi (III, 260). Hans Olrik.

K nud (Carlsen), — 1176— , Son a f  Jarlen Carl a f  Halland (III, 

365) og Ærkebiskop Eskils Datter, indlod sig tillige med sin Broder 

Carl, deres Halvbroder Bent, deres Halvonkel Christiern Svendsen 

o. d. i den Sammensværgelse, som Erik Lams Frilleson Magnus 

stiftede imod Valdemar I ’s Liv. K. var den allerivrigste for at 

bringe Udaaden til Udførelse og spejdede efter I^ejlighed til at 

fælde Kongen med sit Jagtspyd, men bestandig forgjæves. Sammen

sværgelsen robedes; Bent, som var i Kongens Folge, varede $k>md- 

somst K. og Carl, der den Gang vare i Ribe for at modtage deres 

Morfader Eskil, og over Hals og Hoved flygtede de 2 Brødre da 

til deres mægtige Frænde Jarlen Birger Brosa i Sverige (1176). 

Her fra satte de sig atter i Forbindelse med Magnus, og selv efter 

at denne var bleven fængslet som Forræder, opgave de ikke deres 

Planer. Det var derfor til ingen Nytte, at deres Frænder gik i 

Forbon for dem hos Valdemar. T il sidst trængte K. og Carl med 

en Hær ind i Halland, da de gjorde Regning paa Tilslutning i 

denne deres Faders gamle Provins; men Hallandsfareme dreve dem 

tilbage, og da de i Grænseskoven fornyede Kampen, blev Carl 

fældet, medens K . haardt saaret blev tagen til Fange (1179). Resten 

af sit Liv tilbragte han sammen med Magnus i Fangetaarnet paa 

Søborg, og begge Brødrenes Gods blev inddraget.
Saxo, ed. Muller, S. 896 ff. 929 f. Hans Olrik.

K nud (Prizlavsen), — 1183, Prins, var Søn a f den raske 

VenderftTste Prizlav, hvem V^aldemar I til 7'ak for hans gode T je

nester havde givet en a f sine Søstre, vistnok Cathrine, til Æ gte og 

skjænket store Godser i Danmark. K., der altsaa var Valdemars 

Søstersøn, havde efter Faderen Godser paa Fyn og Als og modtog 

Laaland i Forlening. Han deltog i Venderkampen, men vandt sig 

ikke Ry saaledes som Prizlav. Da Valdemar efter Toget mod 

Stettin 1171 vilde sætte ham til Høvding over Vagtflaaden ved 

Rygen, vægrede han sig ved et saa farefuldt Hverv, naar han kun 

var aflagt med saa ringe Len. Valdemar blev vred, og .Absalon 

fik Befalingen over Flaaden. K.s Forhold til Valdemar blev dog 

atter godt; i alt Fald var han i Kongens Folge blandt de «elskede
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Mænd», der bevidnede Gavebrevet til Esrom 1176. For ovrigt 

gjorde K . sig fortjent ved paa Fyns Kyst at anlægge en fast Borg, 

vistnok Nyborg. K . indgik Broderskab med Munkene i St. Knuds 

Kloster i Odense og kjobte sig Gravsted i deres Kirke; da han 

følte sig Døden nær, gav han (20. Nov. 1183) Klosteret alle sine 

Godser paa Als, imod at Munkene holdt Sjælemesser for ham som 

for en af deres egne. Som Fyrste havde K. et Dobbeltsegl; paa 

den ene Side saas en væbnet Rytter, paa den anden en Leopard, 

der vistnok har betegnet hans Slægtskab med Kongehuset.

H am  Oirik.

Knud (Valdemarsen), o. 1205— 1260, Hertug, var Son af Kong 

Valdemar II og den svenske Hertugdatter Helene, Esbem Snares 

Enke (VII, 288). Valdemar yndede denne Frilleson: han gav ham 

det meste a f  sine vidtstrakte Ejendomme i Sverige, hvor K. ogsaa 

maa have haft rigt Modrenegods, og efter Estland.s Erobring (1219) 

gjorde han ham til Hertug over dette Land og skjænkede ham en 

Mængde Godser i Provinsen Harrien, a f hvilke K . atter overlod 

en Del til Cistercienserklosteret Gudvalla paa GuUand. Om K . til 

Stadighed nu opholdt sig i Estland, ved man ikke; i alt Fald var 

han der i Aarene 1222— 23, da Danskerne i den revalske Borg 

L)mdanise sejerrig udholdt 2 haarde Belejringer, som iværksattes 

a f  de oprørske Ester, sidste Gang i Forbindelse med Russerne. 

Den unge Hertug kunde i den følgende Tid dog ikke magte de 

vanskelige Forhold, saa meget mindre som Valdemar IFs Fangenskab 

havde lammet Danmark, og da de danske endelig bleve helt for* 

drevne a f  de tyske Sværdbrodre (1227), mistede K . sit Len hinsides 

Østersøen. Hertug a f  Estland kaldtes han vel endnu, saaledes i et 

Brev fra 1229; men Fortællingen om, at han efter Gjenopretielsen 

a f  den danske Konges Herredomme i Estland (1238) atter drog 

der til og (sammen med Abel) anførte de Danskere, som hjalp de 

tyske Riddere paa et sejerrigt T og til Pieskov syd for Peipussoen 

(1240), beror kun paa løs Gætning. Formodentlig havde han 

allerede da omb)ttet sin estlandske Hertugtitel med et virkeligt 

Hertugdømme i Bleking. Sammen med Abel og Christoffer rejste 

han sig mod Erik Plovpenning (1246), men blev greben og lagt i 

Lænker paa Stegeborg, snart efter dog atter udfriet a f  Lybekkeme 

(1247 el. 48). Bleking fik han tilbage: men senere ombyttede han 

dette I.æn med Laaland. T il T ak for Sorømunkenes «Venskab* 

skjænkede han dem sit Gods i Søminge paa Sjælland (1250), og
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S . A. stadfæstede han sin Halvsøster Ingeborgs (V fll, 283) Gaver 

til Sorø Kloster. K . døde 15. Okt. 1260 og blev begravet i Ring

sted. Han var gift med en Datter a f den pommerske Hertug 

Svantopolk og havde 2 Sønner, Erik (IV, 554), der blev dansk 

Drost og Hertug i Sonderhalland, og Svantopolk ( f  1310), der ved 

at an'e Faderens Godser i Sverige blev en af dette Riges mægtigste 

Maend. K.s Datter Cæcilia ægtede Philip, der vistnok v'ar a f Folkunge- 

ætten (henrettet 1251). Hans Olrik.

K nudsen, jvfr. Knutsen.

K nudsen, C h ristian , 1752— 1813, Kancellideputeret, en Søn 

a f  Justitsraad og .Arkivar i det danske Kancelli Hans Christian K. 

(f. 26. April 1724 t  9. Avg. 1803) og Gertrud f. Borthig ( f  1757), 

fodtes i Kjobenhavn 16. Juli 1752, blev 1771 Student fra Metropoli- 

tanskolen, 1774 juridisk Kandidat, 1777 Kopist i danske Kancelli, 

1780 Registrator 1 dettes Arkivkontor, 1788 Kancelliets 2. og 1790 

dets I. Expeditionssekretær, 1799 Assessor og 1801 Deputeret samme

steds, 1802 tillige extraordinær Assessor i Højesteret, 1803 desuden 

Medlem a f GeneraMndkvarteringskommissionen. Han døde 1. April 

1813 i Kjobenhavn. 1777 var han blcven titulær Kancellisekretær, 

1790 Kancelliraad, 1801 Justitsraad, 1803 Etatsraad og 1812 Konfe- 

rensraad. 1798 paabegyndte han sammen med sin Kollega P. j. 

Monrad «Kollegialtidendes* Udgivelse, som han fortsatte indtil 

sin Død. Vel hørte han ikke til sin Tids mest fremragende Mænd 

i Centraladministrationen; men hans Kundskabsfylde, Flid, Paa- 

passelighed og sunde Dømmekraft have dog sat sig mange betyd

ningsfulde Spor i det Kollegium, han i en lang Aarrække særlig 

var knyttet til. Han var gift med Sara Thomine f. Klingenberg 

(f. 30. Nov. 1774 f  26. Sept. 1851). G . Kringelbath.

K n udsen, H an s, 1630— 96, Godsejer, en Sadelmagers Søn fra 

Viborg, begyndte i sit 18. Aar sin Løbebane som Skriverdreng paa 

Nørager (Gislum Herred) og blev derefter Ridefoged hos Hannibal 

Sehested. Var han i denne Stilling sin Herre til Pas, saa var han 

ikke mindre om sig, naar det gjaldt om at mele sin egen Kage, 

hvilket lykkedes vel for ham paa den for Ridefogeder sædvanlige 

Maade at lade Bønderne punge ud ved enhver Lejlighed. Endnu 
1681 nævnes han som Inspektør paa Grevskabet Wedellsborg, men 

alt 1679 havde han tilforhandlet sig Vedtoftegaard (nu Brahesholm) 

og Krængerup (nu Frederikslund), som han dog snart efter af-

Dansk biogr. L«x. IX. Maj 1895. |$
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høendede til Gehejmeraad Morten Skinkel, der imidlertid ved sin 

Død 169J var kommen saa dybt i Gjæld til H. K. —  som nu 

havde skaffet sig Titel a f Adrairalitetsassessor — , at hans Enke 

maatte affinde sig med ham ved at give ham Skjode paa Sandager- 

gaard. Her boede H. K. sine sidste Aar «i velsignet Ærestand», 

men idelig i Klammeri og Proces med Naboer og døde her efter 

lang Sygelighed 6. Dec. 1696. Hans Hustru, Kirsten Clausdatter, 

var død 1691.
Personalhist. Tidsskr. I, 25 ff. lV(td.

K nudsen, H an s, 1801— 51, Arkiverabedsmand, blev født i 

Assens 10. Nov. 1801 a f  Forældrene Kjobmand Hans Hansen K. 

( f  1842) og Anne f. Ploug. Han dimitteredes 1820 fra Odense og 

lagde sig ved Universitetet efter Jura. Nogen Afslutning paa Stu

diet opnaaedes ikke, hvorimod Studenterlivet fængslede den unge 

Mand, og historiske Æmner fangede hans videnskabelige Interesse. 

1835 blev han ansat i Gehejmearkivet som Kopist. Hans Yndlings- 

æmne var og blev Fædrelandets historiske Topografi, hvortil han i 

Arkivets Samlinger fandt et utrykt Materiale, som han beredte sig 

til at behandle. Fra Videnskabernes Selskab modtog han en Under

støttelse til Trykning a f en større Prøve derpaa, og han udgav som 

Følge deraf 1834 «Danmark i Middelaldercn» i. H ., der skulde 

danne en Indledning til Værket, men som uden senere Fortsættelse 

blev et uindfriet Lofte. Forbindelsen med det lærde Selskab skaf

fede ham ogsaa allerede fra 1833 Stillingen som Medarbejder ved 

Indsamlingen a f  de Uddrag a f  trykte Dokumenter, der senere ud

kom som «Regesta diplomatica historiæ Danicæ», hvis brydsomme 

Tilblivelseshistorie til Dels skyldes Forsinkelser fremkaldte ved K.s 

skrøbelige Helbred. 1845 steg han i Arkivet til Registrator og nærede 

under Vakancen 1847— 48 maaske nok Haab om at blive Gehejme- 

arkivar, men indordnede sig villig og loyalt under de nye Forhold. 

Hans vaklende Sundhed gjorde ham det maaske vanskeligt at 

vedligeholde en altid lige vaagen Interesse for de mange Gjæsters 

forskjellige Personer og Opgaver; men til Gjengjæld blev han 

den kyndige Vejleder for de yngre, der nu ansattes under ham i 

.Arkivet. Hans tydelige Afskrifter bleve et Maal til Efterfølgelse, 

og et vist kavstisk Lune hos ham boldt Sløvheden borte. Hans 

Liv hengik under trange Kaar, som han søgte at ophjælpe dels ved 

det før omtalte Arbejde med «Regesta», dels og især ved Besørgelsen 

a f sit «Diplomatarium Chrlstiemi 1». Bogen var bestemt til et Led
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i paatænkte Festligheder til Minde om Kongestammens .*4ooaarige 

Bestaaen; men disse forskjellige ydre Hensyn hindrede rigtignok 

Værket i at blive, hvad det kunde være blevet, om det end er et 

fuldt g>ddigt Vidnesbyrd om stor Omhu i Detaillen. F«rst 1856 

udkom Værket. —  Sin Hustru, Caroline Petrine Ivarine f. Drach- 

mann (f. 1812, Søster til A. G. D., IV, 319), mistede han 1845 efter 

3 Aars Ægteskab, og han selv fulgte hende i Graven 20. Maj 1851.
Erslew, Fort Lex. F r . K ra ru p .

K n udsen, H an s, 1813— 86, Præst og Filanthrop, blev fodt 

I I .  Jan. 1813 i Kjøbenbavn a f Forældrene Skibskapitajn Niels K. 

og Ane Cathrine f. Hall. Han blev Student fra v. Westens Skole 

1830 og theologisk Kandidat 1836. Nogle Maaneder efter udnævntes 

han til Præst og Missionær i Trankebar og afrejste i 1837 til denne 

fjærntliggende Virksomhed. Paa Grund a f  Sygdom maatte han 

dog allerede i 1843 vende tilbage til Danmark. Han var senere 

Sognepræst i Gjerlev og Enslev 1846— 53 og derefter i Bregninge 

og Bjærgsted til 1865, i hvilket Aar han paa Grund a f  Sygelighed 

—  en Underlivssvaghed forbunden med stærk Nervøsitet —  søgte 

og fik sin Afsked. Da hans Helbred atter bedredes, viste det sig, 

at det i alt Fald ikke var Mangel paa Virkelyst, der havde ladet 

ham nedlægge sin Embedsstilling saa tidlig; thi hans egentlige 

Livsgjerning og den, som vil bevare hans Navn, falder først efter 

dette Tidspunkt. I nogle Aar (1869— 72) virkede han som Præst 

ved Diakonissestiftelsen, og da han fratraadte denne Stilling, hvortil 

han trods sin ubestridelige Dygtighed ikke fuldt passede —  nær

mest paa Grund a f sin udprægede, stundum vel udprægede, Selv

stændighed — , slog ban ind paa et Omraade, der hidtil havde 

været saa temmelig forsømt, men nu i ham fandt sin rette Mand. 

K . havde ofte følt sig grebet a f  Medlidenhed med de mange 

Krøblinger, der findes i Samfundet, og som ofte i deres sørgelige 

Tilstand kun finde ringe Sympathi og utilfredsstillende Pleje. Som 

et Bidrag til at afhjælpe denne Nød stiftede K . i Efteraaret 1872 

«Samftmdet, som antager sig vanføre og lemlæstede Bøm», i det 

han gik ud fra, at det var Børnene, som det først gjaldt om at 

antage sig. Værkets Begyndelse var beskeden; den første Aars« 

beretning viser en Indtægt paa o. 1800 K r.; men Samfundets Virk

somhed udvidede sig hurtig. Der oprettedes en Poliklinik, hvor 

vanføre Børn kunde ftia kyndig og stadig Lægehjælp; der sørgedes 

for Bandager, kunstige Lemmer, Sygevogne m. m., og der droges

1 8 *
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Omsorg for» at saadanne Bom  kunde faa almindelig Under\isning 

under Forhold, der passede for deres legemlige Tilstand. Hertil 

kom saa efter nogle Aars Forløb Oprettelsen a f  en speciel Skole 

for lamme og enarmede Krøblinger, i hvilken disse paa hensigts

mæssig Maade uddannedes til en eller anden Virksomhed. Efter* 

haanden udstrakte Samfundet sin Omsorg baade til Børn fra l^andet 

uden for Kjøbenhavn og til voxne. Den Sikkerhed, hvormed det 

styrede mod sit Maal, dets snildt udtænkte Apparater og fremfor 

alt dets Resultater gjorde det snart bekjendt uden for Danmarks 

Grænser. Særlig Opmærksomhed tildrog det sig paa forskjellige 

Skolemoder og navnlig paa den store Lægekongres i KjøbenhaMi 

18S4, og det erkjendtes mere og mere, at den Virksomhed, det 

udfoldede, var enestaaende og i høj Grad værdig til at blive efter* 

lignet i Udlandet, hvor man paa dette Omraade stod langt tilbage. 

Da Samftindet havde bestaaet i noget over 13 Aar, havde det bragt 

Hjælp til o. 1500 ulykkelig stillede Born og voxne, og det havde 

nu en aarlig Indtægt a f  over 16000 Kr. D a saa dets Stifter og 

utrættelige Formand en Maaned efter afgik ved Døden, 16. Febr. 

1886, blev det a f hans Medbestyrere udtalt om ham: «Han var 

Skaber af den hele Virksomhed, der i de forløbne 13 Aar er ud* 

foldet a f Samfundet, og den Sag, for hvilken dette virkede, viede 

han indtil den sidste Dag sine bedste Kræfter. Mindet om det af 

ham i denne Sags Interesse udfoldede nidkjærc, menneskekjærlige 

og opofrende Arbejde vil sent glemmes af de mange Hundrede 

Bom, som Samfundet har hjulpet. For dettes Virksomhed i det 

hele og særlig for Bestyrelsen efterlader hans Død et Savn, som 

ingen vil kunne udfylde!* At dette Værk var bygget paa en god 

Grund, har imidlertid just vist sig deri, at det ogsaa efter sin Stif

ters Død under kyndig Ledelse er vedblevet at gaa stærkt fremad 

med et stadig voxende og bestandig forbedret Arbejde.

K. var ved Siden a f  sin Virksomhed som Præst og Filanthrop 

en rot betydelig Forfatter. 1 1854, da Sindene vare stærkt optagne 

af de grundtvigske RcforraUinker, skrev han «Grundtvigianismen, 

Papismen og Kirkeunionen, Bidrag til en kirkelig Tidsbetragtning*. 

I denne Bog, der vakte en ikke ringe Opmærksomhed og frem

kaldte forskjellige Gjensvar, lægger han grundige Kundskaber og 

en alvorlig Kjærlighed ti! vor lutherske Folkekirke for Dagen; det 

er hans Frygt, at den grundtvigske Retning skal føre hen imod 

Papismen, hvis Vildfarelser han paaviser med en ejendommelig 

Djær> hed. Allerede tidligere (1853) var han optraadt som Forfatter
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paa Bibelforklaringens Enemærker med «Fortolkning af Jesu Bjærg- 

prædikcn», hvortil senere kom «Vor Herre og Frelsers Jesu Chrisii 

Lignelser, udlagte og forklaredes (1868) samt «Vor Herres Jesu 

Christi 3 Besøg i Bethanien» (1874). 1 disse Skrifter har han paa

en gjennemgaaende heldig Maade forstaaet at forbinde en Udlæg

gelse paa videnskabeligt Grundlag med en frugtbar Anvendelse af 

Ordets Indhold. Det omfangsrigeste Arbejde fra hans Haand er 

imidlertid «Om Jesu Christi Person og Liv, en Række Studier* 

I— III (1880— 86), til hvis Udgivelse han havde ministeriel Under

støttelse, men som Døden hindrede ham i at fuldfore; det bærer 

Vidnesbyrd om stor Belæsthed og indeholder mange fortræffelige 

Enkeltheder, men dets formløse Bredde har hindret det i at faa 

den Betydning, det ellers kunde fortjene.

K. blev 8. Okt. 1841 (i 1'rankebar) gift med Adelheid Vil- 

helmine Hall, Datter a f Bodkermester paa Christianshavn Vilhelm H.; 

hun overlever sin Mand og er Æresmedlem a f det Samfiind, hvis 

Stifter han var.

Ihærdig Flid og trofast Udholdenhed vare hos denne Mand 

forenede med en levende, i sjælden Grad uegennyttig Menneske- 

kjærlighed og med en stor Gave til at finde de rette Hjælpere og 

til at tage deres Kræfter i Brug, saa at det for dem selv blev en 

Glæde at arbejde sammen med ham. A t han udrettede saa meget 

paa et i og for sig for ham fremmed Omraade, skyldes imidlertid 

ikke saa meget disse enkelte Egenskaber som langt mere hans hele 

ejendommelige Personlighed, hvis overbevisende Energi virkede saa 

meget bedre, fordi den var forbundet med dyb og sand Ydmyghed. 

Den, der en Gang havde talt med denne Mand, glemte ham ikke, 

og den, der kom i nærmere Berøring med ham, kunde ikke let 

imdgaa at faa Interesse for det, som optog ham.
Elvius, Danmarks Præstehist. 1869— $4 S. io $ f. Ersiew, Forf. Lex. 

Illustr. Tid. 1885— 86, Nr. 22. Aarsberetninger, f — 13, fra €Safnfundet, .$om 

antager sig vanføre og lemleest. Børn*. y , Scftcttsbøf-.

K nudsen, H an s A a g esen , f. 1831, Godsejer. K., Søn a f 

nedennævnte Godsejer Knud Lausten K., er født 7. Jan. 1831 i 

Forballum. Han ejer det bekjendte Trojborg Slot i Ballum Sogn 

og er en a f de største Jordegodsejere i Tønder Amt. Ved Valgene 

til den t>'ske Rigsdag 1881 og 1884 var han dansk Kandidat i 4. 

slesvigske Valgkreds. Han er Formand for «det blandede Distrikts 

Landboforening* og var 1880 Præsident for det store danske Fælles-
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landbotnøde i Sønderborge er Medlem a f Bestyrelserne for Sprog

foreningen og Vælgerforeningen i Nordslesvig, Medlem a f Herreds- 

raadet for Enklaverne og har været Medlem a f Tønder Kredsdag. 

29. Sept. i$54 ægtede han Flora Cathinca 'Franbeig (f. 4. Marts 1833), 

Datter a f Andreas Grøn T . til Bækmark. H . JR. Hiort-Loremen.

K n udsen, H an s C h ristian , 1763— 1816, Skuespiller. K ., hvis 

Forældre vare Mursvend Knud Christensen og Anna Kirstine Hans

datter, fødtes i Kjøbenhavn 4. Marts 1763 og bestemtes til Faderens 

Haandværk, men snart viste 'l'heaterlysten sig hos ham. Overskou 

fortæller —  efter en Gisning a f  Rahbck — , at K . allerede som 

Murerlærling fremstillede sig hos Kammerherre Wamstedt for at 

faa Lov til at prøve i en Hcnrik-Rolle, og at han, da Wamstedt 

afviste ham paa Grund a f  hans Mangel paa Kundskaber, skaffede 

sig .»\nsættelse som Pagetjener ved Arveprins Frederiks H of; Wer- 

lauff fortæller i sine Erindringer, at K. som Mursvend under et 

Arbejde paa Sorgenfri Slot brækkede sit ene Ben, og at denne 

Ulykke blev Anledningen til, at Arveprinsen lærte K .s muntre Lune 

at kjende og antog sig ham. Hvorom al Ting er, K., der ved et 

Par Forestillinger paa Fredensborg Slots Theater havde behaget de 

høje Herskaber meget, havde, da han kom til Theatret, Hoffets 

mægtige Protektion i Ryggen, og den kunde ogsaa gjøres nødig, 

thi de allerfleste Skuespillere sammensvore sig mod denne «Kalk- 

slager og 'rallerkenslikker», som de spotvis kaldte K .; de prote

sterede hos VVamstedt mod hans Antagelse som Aktør, men denne 

henviste blot de vrede Skuespillere til Arveprinsen. Da de saaledes 

ikke ad den lige Vej kunde hindre K.s Debut, søgte de ad Krog

veje at skade ham og udspredte Rygter om, hvor talentlos han var, 

men ved sin Debut 14. Dec. 1786 som Oldfux i «Den stundeslose* 

slog K. selv sine Modstandere dette Vaaben a f  Hænderne: hans 

frejdige Lune indtog ganske Publikum, og selv Rahbek, der ivrig 

havde agiteret mod K ., anerkjendte strax hans store Evner og saa 

i ham en Mand, der kunde komme til at spille Holberg med hans 

egen Aand, men samtidig gjorde han opmærksom paa, at K . ikke 

altid agtede paa cGrænselinjen mellem det latterlige og det over

drevne, imellem komisk Natur og Karikaturen*. Denne Strid 

mellem Lunets Frodighed og Kaadhedens Udskejelser fulgte K. 

paa hele hans Kunstnerbane, og jo fastere han følte sig i Publi

kums Yndest, des mindre nøjeseende blev han i Valget a f  sine 

Midler. Dog Kaadhedens Udslag skæmmede heldigvis sjælden
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eller aldrig K .s Udførelse a f  de virkelig betydelige Opgaver, men 

havde han faaet en ubetydelig Rolle, og var Stykket tillige daarligt, 

viste han ingen Respekt for Helhed$indtr>'kket, men paatrængte sig 

hyppig ved ligefremme Bajadsstreger Publikums Opm^erksomhed; 

og hans Venners Advarsler gjorde lige saa lidt Indtryk, som at 

Schwarz og Rosing som Instruktorer i 1800 med tydeligt Sigte paa 

K . opfordrede Direktionen til at skride ind mod den om sig gri

bende Buifokunst.

Trods sine store Fejl var K . en komisk Karakterskuespiller a f 

meget høj Rang; han besad den sjældne Gave at kunne med lige 

ægte Midler kalde Latteren som Graaden frem, og han anvendte 

denne i Fremstillingen a f  en Række Jødefigurer, hvis Overflade 

han gav, dog vel at mærke uden at ty til Overdrivelser, Latteren 

i Vold, medens det følelsesfulde Indre rørte til Taarer. Blandt disse 

kan nævnes Baruk i «Embedsiver», Pinkus i «De aftakkede Offi

cerer®, Joden i «Rejsen til Ostindien®, Moses i cKinafarerne® og 

fremfor alle Schewa, Hovedpersonen i Cumberlands Skuespil <Jøden»; 

i denne sidste Rolle fremstillede han ypperlig Brydningen mellem 

den jødiske Races medfødte Sparsommelighed og det menneskelige 

Hjærtes iboende Hjælpsomhed. I det hele udtrykte han mesterlig 

Kampen mellem Natur og Vane, mellem Pligt og Tilbøjelighed; 

i «Dragedukken® stred hans Skomager Olsen en haard Dyst mellem 

Sulten og Faderkjærligheden, og i «Gulddaasen» kunde hans Faids- 

maal, der saa længe færdedes paa lyssky Veje, næppe begribe, at 

nogen vilde hjælpe ham op i det ærlige Dagslys.

K. besad en meget smuk Sangstemme, og han vidste at bruge 

den paa den mest indsmigrende og bedaarende Maade; intet Under 

derfor, at han fik en Mængde Roller i Syngestykker, f. Ex. Tomaso 

i «Domherren i Milano®, Johan i «Ungdom og Galskab®, Saft i 

«Sovedrikken», Leporello i «Don Juan» og Michelli i «l)e to Dage®. 

Særlig i den sidste fejrede han en stor Triumf, i det han atter 

her havde Lejlighed til at fremstille Brydningen mellem forskjellige 

Følelser, nemlig mellem Michellis naturlige Angest for, at hans List 

skal opdages, og hans viljestærke Bestræbelse for at synes ganske 

rolig i den farlige Situation. K. havde ogsaa et betydeligt Reper

toire i Holbergs Komedier; her kunde han ret a f Hjærtens Lyst 

tumle sig i de lavkomiske Jødefigurer, derimod lod hans Lune sig 

ikke bringe ind under den Disciplin, der kræves til Henrik-Roller; 

dog vil hans geniale Oldfux i «Den stundeslose® altid sikre ham 

en Plads blandt den danske Scenes Holberg-Skuespillerc.
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Uden for sin Skuespillervirksomhed øvede K . en omfattende 

patriotisk Gjeming» dels opflammende, dels godgjørende. Allerede 

ved Christiansborg Slots Brand 1794 og ved Kjøbenhavns store ilde> 

brand Aaret efter havde han givet Beviser paa sit Mod og ved sin 

Uforfærdethed frelst Menneskeliv, men langt større og betydnings

fuldere blev hans Virksomhed, da Krigens Ulykker brøde ind over 

Danmark. Da den engelske Flaade i Marts 1801 stod ind gjennem 

Sundet, opildnedc han Kjøbenhavnemes Mod ved 3 Aftener i Træk 

(26.— 28.) fra Scenen at foredrage patriotiske Sange, og det lykkedes 

ham, der derved erhvervede sig Tilnavnet «FædreIandets fi-ivillige 

Sanger®, at meddele sin Begejstring til Folket. Efter Sæsonen 

optog han Arbejdet for at lindre de Saar, Krigen havde siaaet, 

og gav rundt om i Landet Aftenunderholdninger til Fordel for de 

saarede og de faldnes efterladte. Da Landets Ulykker efter 1807 

voxede, gjenoptog og øgede ogsaa K. sine Bestræbelser. Det var ikke 

Smaasummer, han indsamlede, i alt 257533 Rdl. foruden 30000 R d l, 

som indkom ved Salget a f Kobberet «FædreneIandsk Kirkegaard®, 

han udgav. Der tilstodes ham til Løn for hans patriotiske Virk

somhed Beneficeforestillinger, og han fik først i 1801 Medaillen pro 

meritis, som han efter nogen Modstand fik Lov til at bære ved 

Fremsigelsen a f en Benefice-Epilog, og senere i i 8o q  Danebrogs- 

ordenens Hæderstegn.

Arveprins Frederik viste K . sin vedvarende Bevaagenhed ved 

1795 at give ham skriftligt l'ilsagn om Bestillingen som Færgemand 

ved Jægerspris, naar den daværende Færgemand døde; Arveprinsens 

!.øfte fik 1797 kongelig Stadfæstelse, og 1S02 udnævntes K . til Færge

mand, en Bestilling, han dog atter 1811 afstod. Forinden havde han 

i Nærheden a f  Jægerspris rejst en Støtte a f  Sandsten med følgende 

Inskription: cHædersminde for d. 2. April i8oi».

K ., der i Tillid til sit kraftige Helbred havde budt sig selv 

mange Anstrængelser, var en endnu midaldrende Mand, da han 

begyndte at skrante; han vilde ikke undergive sig alvorlig Læge

behandling og heller ikke mindske sin sceniske eller sin patriotiske 

Virksomhed. Ingen anede derfor 27. Nov. 1S15, da hao spillede 

Arianke Grovsmeds i «Den politiske Kandestøber®, at det var sidste 

Gang, han viste sig i en Rolle; ved sin Beneficeforestilling 16. Dec. 

indskrænkede han sig til at fremsige en Epilog, og paa sin 53 Aars 

Fødselsdag, 4. Marts 1816, døde han. Der blev ham en Begravelse 

til Del saa stor og ærefuld som ingen Skuespiller hverken før eller
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senere. —  K . var gift med Anne Lucie f. Lax (f. i Kjobenhavn

2. Maj 1765, t  5. Dec. 1847).
H. C. K.s Minde 11816). Erslew, Forf. Lex. Overskou, Den danske Skue

plads l i l  og IV . Collin, Holbeigske Skuespillere. P . Hansen, Den danske 

Skueplads I og II. A rtk u r  A u m o n t

K n udsen, H arald  A u g u st V alen tin , 1823— 91, Borgmester, 

fødtes 26. Dec. 1823 i Helsingør og var Son a f  Politimester og 

Byfoged, Etatsraad Frederik Emst Vilhelm K . ( f  1872) og Kir

stine f. Bruun. 1842 blev hao Student fra Odense Skole, og 1 

1848 tog han juridisk Cmbedsexamen. Da Krigen udbrød, meldte 

han sig strax som frivillig og blev efter kort Tids Forløb forfremmet 

til Officer. Den Frihed, han kunde vinde fra Tjenesten i Hertug

dømmerne, anvendte han til Studium a f  Folkesproget, og de Ind

beretninger, han herom indsendte fra et længere Ophold i Angel, 

fik Betydning for Sprogreskripteme. Efter Krigens Slutning tog han 

Examen i slesvigsk Ret 1853, blev Amtsfuldmægtig i Flensborg og 

fra 1856 Herredsfoged i Arns og Treja Herreder under Gottorp 

Amt indtil 1864. Han tog nu, efter at være fordreven fra Slesvig, 

Ophold i Kjobenhavn, hvor han øvede et betydeligt Velgjørenheds- 

arbejde, og hvor han 1869 valgtes til Borgmester for Magistratens

3. Afdeling. Han fandt her sin egentlige Livsgjerning. I  Løbet 

a f et Par Aar fik han gjennemfort en omfattende Reform a f Kom

munens Fattigvæsen med Inddeling i Fattigdistrikter med Forstandere 

og Læger, ligesom ogsaa Stiftelseme bleve indrettede paa en tids

svarende Maade. Han var en virksom og meget human Mand, 

der selv i vanskelige Tider kunde faa store Bevillinger gjennem- 

førte, i det han antog sig de fattiges Sag som sin egen. Det 

lykkedes ham at se Johannesstiftelsen blive færdig og tagen i Brug 

som et efter Omstændighederne fortræffeligt Hjem for 800 gamle. 

Derimod naaede han ikke at se den ligeledes ved hans Initiativ 

rejste, endnu mere omfattende Stephansstiftelse tagen i Brug paa den 

a f ham tænkte Maade; og under hans Efterfølger kom denne Stif

telse til at tjene som Afløser for det gamle Almindeligt Hospital i 

Steden for, som oprindelig paatænkt, for Ladegaarden (VHl, 341). 

Men K .s Fortjeneste ved at fremme Systematisering og Humanitet 

i Kjøbenhavns Fattigvæsen bliver derved ikke mindre. —  K . ægtede 

9. Nov. 1856 Minna Johannsen, f. Wolfhagen (f. 28. Marts 1813), 

Enke efter Professor C . Th. J. (VIII, 506). C. Christensen.
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Knudsen« Jacob« — o. 1420, Biskop i Bergen og Oslo. J. K. 

var cn dansk fodt Mand og Domprovst i Roskilde« da Dronning 

Margrethe skaffede ham en Bispestol i Norge« i det hun her lige* 

som i Sverige stræbte efter at faa danske anbragte i de vigtigste 

kirkelige og verdslige Bombeder. i4c^ indsattes saaledes J. K. til 

Biskop i Bergen« men da endnu s. A. Bispestolen i Oslo blev 

ledig, forflyttedes han strax her til, fordi« som det hedder i en 

islandsk Aarbog« Dronningen undte J. K. som dansk det bedre 

Bispedomme. Allerede i Danmark synes J. K. at have været 

knyttet til det kongelige Kancelli, og som Bisp a f Oslo blev han 

tillige Kongens norske Kansler, der som saadan kunde besegle 

mindre væsentlige Sager med det kongelige Segl. Om hans Sty* 

relse som Bisp og Kansler vides i øvrigt intet nærmere.
Keyser, Den norske Kirkes Hist II, 450 f. 456. 463. fCt\ £rslez>.

Knudsen« Jacob« 1603— 60« Professor, var fodt i Kjøbenhavn

8. Sept. 1603; hans Bader, Knud Jensen« var Brygger, Moderen hed 

Maren Jacobsdatter. Da han havde et hurtigt Nemme, blev han 

a f  Forældrene holdt til Studeringerne og besøgte først Kjøbenhavns 

og siden Sorø Skole, fra hvilken han 1621 afgik til Universitetet. 

1 Sorø havde han sidst haft M. Hans Rasmussen Brochmand (111, 

71) til Rektor. Denne, der blev Professor ved Universitetet s. A., 

som J. K. blev Student, tog sig venlig a f ham under hans forste 

Studietid. 1622 udgav J. K. i Forening med et Par a f Professor 

Jesper Brochmands «Husfæller» latinske Digte i .Anledning a f  Rroch- 

mands eneste Datters Død. Det skyldtes sikkert denne højt ansete 

Mands Anbefaling, at J. K ., efter i 3 Aar at have været Hører ved 

Kjøbenhavns Skole, blev Lærer for Kansler Chr. Friis’ Sønner. 

Dette forte atter til, at han fik det kongl. Rejsestipendium, hvorved 

han paa en Maade blev destineret til i Tiden at blive Professor. 

Han drog først til Wittenberg; men paa Grund a f Krigen vare 

Forholdene her meget ugunstige. Efter et .Aars Forløb vendte han 

derfor tilbage, og da han havde faact Tilladelse til at besøge ikke- 

lutherske Universiteter, drog han over England til Holland. Efter 

et næsten jaarigt Ophold i Leiden beskikkedes han 1635, anbefalet 

a f Dr. Jesper Brochmand, til Rektor i Aarhus. 1637 tog han 

Magistergraden. 1642 fik han en Tilrettevisning fra Universitetet, 

fordi nogle a f hans Dimittender ikke vare tilstrækkelig forberedte. 

1647 blev han Sognepræst ved Aarhus Domkirke, og 1653 kaldtes 

han efter Kansler Christian Thomesen Sehesteds Ønske til theologisk
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Professor ved Universitetet. S. A. tog han den theologiske Doktor

grad. Som Universitetets Rektor deltog han i den skæbnesvangre 

Rigsdag i Odense i Febr. 1657. Under de derpaa folgende be

sværlige Krigsaar maatte han, skjønt allerede svagelig, som Pro

rektor lede Universitetets Sager. Han døde 8. Juli 1660 efter lang

varig Sygdom. —  J. K. var 2 Gange gift: i. med Lisbeth, Datter 

a f  Slotspræst Nelaus Poulsen Kested; 2. med Maren Broberg, Datter 

a f Borgmester Rasmus Nielsen (Skriver) i Aarhus.
Vinding, Acad. Havn. S. 404 ff. Af. Z'. Rørdam.

K nudsen, Johan F red erik  C hristian , 1823— 73, Redaktør. 

Fr. K. fødtes 8. Jan. 1823 i Kjøbenhavn og var Son af Strømpe

væver Johan Lauritz K. og Bertine Christiane f. Mellerup. Da 

Forældrene levede i smaa Kaar, kom han i sit 10. Aar paa det 

kongl. Opfostringshus, hvis Forstander senere tog den opvakte og 

begavede Dreng paa sit Kontor. Fra dette kom han paa Ramsø- 

Tune Herreders Kontor i Roskilde, hvor han gjorde Bekjendtskab 

med forskjellige a f Latinskolens Disciple. Ved Omgangen med 

disse fik han en ubetvingelig Lyst til at blive Student. Hams unge 

Venner begyndte at undervise ham, og da de vare bievne Studenter, 

tog K. til Kjøbenhavn, hvor han fortsatte sin Forberedelse til 

Examen artium, som han fik 1845. Senere studerede han Jura og 

tog —  efter som frivillig at have deltaget 1 Krigen —  1852 sies- 

vigsk-juridisk E.xamen. Han blev da Herredsfoged for Vis og Ugle 

Herreder under Flensborg Amt og 1856 Medlém a f Appellations- 

retten for Slesvig. Ved Krigens Udbrud 1864 udvævntes han til 

Civilkommissær for Hertugdømmet Slesvig og fulgte i denne Stilling 

Hovedkvarteret indtil Indtagelsen a f Dybbøl. Efter Krigen blev K. 

afskediget sammen med de øvrige Medlemmer a f Appellationsretten 

og levede i Kjøbenhavn, indtil han i Juni 1866 blev Redaktør a f 

«Bcr1ingske l ‘idende», hvilken Stilling han beklædte til sin Død, 

der indtraf 15. Avg. 1873 under hans Ophold i Paris. K. var an- 

erkjendt som en dygtig Embedsmand og havde tillige mangesidig 

Interesse for Tidens politiske og aandelige Brydninger. En kort Tid 

sad han som slesvigsk Medlem i Rigsraadets Landsting. Fra 1858— 63 

redigerede han Tidsskriftet »Slesvigske Provinsialefterretninger^, og 

saa vel her som senere ved «Berlingske Tidenden viste han Evne til 

hurtig og sikkert at gribe Kjærnen i vanskelige Spørgsmaal. 1853 

ægtede han Ida Christophine Susanne Maltheline Griiner ( f  3. April 

1833 f  26. Nov. 1881), Datter a f Pastor L. P. W. G. C. Christensen.
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K n udsen, Johan M artin , 1S05— 65, navtisk Forfatter, Søn af 

Styrmand Johannes K . og Martha Kirstine f. Kofoed, er født i 

Kjøbenhavn 11. Juni 1805, blev Krydstoldskipper, senere Kr}"ds- 

toldassistent og 1857 konstit. Kontrollør paa Vagtskibet ved Agger

kanalen. K. har gjort sig fordelagtig bekjendt ved Udgivelsen af 

sin * Sømærkebog» (1842), der i mange Aar benyttedes som den i 

sit Slags bedste Vejledning til Sejlads med Smaaskibe i de danske 

Farvande; Bogen har været udgivet i en Række Oplag og er bleven 

oversat paa Tysk. —  K., der 1826 som Matros blev gift raed Pe- 

trine Rasmussen (f. i Æbeltoft 16. Marts 1804, f  20. Avg. 1876), 

Datter a f Hans R. fra Sverige og Edele Margrethe Rasmusdatter, 

døde I .  Nov. 1865.
Erslew, Forf. Lex. W ith.

K n udsen, Johanne Sop h ie, 1742— 96, Skuespillerinde. J. S. 

Bergmann, hvis Forældre vare Henrik Hansen B. og Petronille f. Hoff- 

gaard, fødtes i Hillerød 31. Marts 1742, debuterede paa den danske 

Skueplads 2. Okt. 1765 som Leonore i «Den stundesløsc» og fik 

hurtig et stort Repertoire, der fornemmelig omfattede blide og lidt 

højstemte Elskerinderoller, men tillige talte helt tragiske Roller som 

«Zarine* og «Za'ire»; ved Omtalen a f  den sidstnævnte kaldte Rosen- 

stand-Goiske hende «den bedste Aktrice, som vor Skueplads ejer». 

Senere faldt det i hendes Lod som Grethe i <Kjærlighed uden 

Strømpert at parodiere den gængse, alt for overdrevne Tragedie

voldsomhed, og skjønt Parodien ikke ramte hendes eget Spil, var 

det dog, som om hun efter Udførelsen a f  Grethe tabte noget a f sin 

egen tragiske Evne. I den anden Halvdel a f  Halvfjerdserne om

byttede Mad. K . l^eonore med Magdelone, den giftefærdige Ungmø 

med den modne Matrone og vandt ogsaa i dette Fag stor An- 

erkjendelse. Mad. K. prises for sin naturlige Tale, der end ikke 

fornægtede sig i Versfremsigelse, men Mimik syntes hun helt at 

have savnet; hun vidste ej blot at karakterisere forskjelligartede 

Roller, men hun formaaede at holde selv temmelig ensartede Roller 

ud fra hinanden. Hendes Følelse var sand og ægte, hendes Komik 

saftig og godmodig. Efter nogen Tids Skranten trak hun sig til

bage fra Scenen ved Udgangen a f 1704— 95 og døde i Kjøbenhavn 

31. Marts 1796. —  Hun ægtede 1769 Lars Knudsen, der i mange 

Aar var Sufiør ved Theatret; uden Held forsøgte han sig som 

Skuespiller, derimod var han en meget brugt Oversætter og ansaas 

for en kyndig Dramaturg; han var den, der gav Rosenstand-Goiske
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Impulsen til «Den dramatiske Joumal», og var sagtens ikke uden 

Indflydelse paa Journalens Domme. Han døde i Kjøbenhavn 

8. Marts 1818.
M. C. Bruun, Svada (1796). Overskou, Den danske Skueplads II III. 

P. Hansen, Den danske Skueplads I. Arthur Aumcnt.

K n udsen, K nud, f. 1819, Slesviger, er en Søn a f  Gjæstgiver 

i Kettinge Johan Peter K . (f. 20. Avg. 1791 t  14. Jan. 1838) og 

Marie Elisabeth f. Andersen (f. 7. Febr. 1795 t  7- J'*” * >837) og 
fødtes 30. Jan. 1819. 1843 overtog han Gaarden Eysholm i Egen

Sogn eller en Slægtning, var 1848 Medlem a f Folkeraadet paa Als, 

valgtes 1854 til Stændersuppleant og mødte i den korte Samling i 

Flensborg 1855, i hvilken han sad i flere Udvalg. 1861 gjenvalgtes 

han til Stændersuppleant og til Medlem a f Herredsraadet, bevirkede 

1863 en retfærdigere Ordning a f  Plovtallet paa Als og var 1864 

designeret til kongevalgt Medlem a f Rigsraadet. Han er Medlem 

a f Sønderborg Kredsdag og a f Synodeudvalget samt Kirkeældste, 

derhos Formand i 2 store alsiske Brandforsikringsforeninger. Han 

ægtede 7. Nov. 1844 Methea Marie Elisabeth Frost (f. 29. Juli 1821), 

Datter a f  Skibskapitajn Nicolai Ernst F. H . R . Hiori-Lorenzen.

■ f
IS‘>1

K nudsen, K n ud C h ristian , h 1806  ̂ religiøs Forfatter. K., 

Søn af Baadsmand Gabriel K. og Hustru, Frederikke Frederiksdatter, 

er født i Kjøbenhavn 27. April 1806, blev Bagersvend 1825 og op

holdt sig derefter i Kjøbenhavn og Lyngby, til han 1837 kjobte et 

Bageri i Korsør. 1842 flyttede han til Holsteinsminde, og 1849— 55 

ejede han en Arvefæstegaard i Taamemark ved Slagelse. Han 

opholdt sig derefter i Kjøbenhavn, hvor han endnu lever, og i 

Gjentofte. Rn Tid var han Bogholder hos E. Horneman i .Alhambra 

(VIII, io2);/^Han ægtede 1837 Marie Caroline Schmitz (f. 1815). —  

I .Aaret 1853 begyndte K. levende at fole, at Statskirken var en 

selvmodsigende Institution, «ct Sodoma for Verdenslyst og Forfæn

gelighed, et Babel a f ukristelig Forvirring, et Ægypten, hvori Guds 

Børn ere nedværdigede og i Trældom*. Han fremstillede sine 

Anskuelser herom i flere Skrifter, deriblandt et Maaoedsskrifi: 

«Vore Ordførere for Ordningen af Religionsforholdene i Kongeriget* 

(1855— 56), ligesom han stiftede og var Formand for en ^Forening 

i Sorø Amt for kirkelig Frihed», der 1854 indgav et Andragende 

til Kirkekommissionen om Præstefrihed m. m. I det hele sluttede 

han sig til Grundtvigianerne, men hans Udtalelser have ved Siden

tc UjL ^  VJtV*
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a f ofte en pietistisk Klang, som naar han klager over Mangel paa 

Kirketugt og over, at aabenbare Syndere stedes dl Herrens Bord.
Erslew, Forf. L«x. Z>. Koch.

K n udsen, K nud L a u sten , i8o6— 66, Godsejer, født 17. Dec. 

1806 i Ribe, Søn a f Gjaestgiver og Kreaturhandler Christen K. 

(f. 20. Nov. 1773 t  April 1859) og Maren f. Jensen (f. 16. April 

1782 t  17. Marts 1869), blev 1826 ved Giftermaal Ejer a f betydelige 

Landbrug i Forballum i Medolden Sogn og kjøbte 1851 tillige 

Hovcdgaarden l'rojborg med Avlsgaarden Visby Hedegaard og det 

dertil hørende Fæstegods, som han i Løbet a f et Par Aar bort« 

solgte til Fæsterne paa billige Vilkaar. Han tilbød Regeringen 

selve Hovedbygningen til Bnig for et dansk Seminarium, men da 

Tilbudet afeloges, brød han den ned til Ruin 1854; thi han vilde 

kun være Bonde og kaldte sig aldrig selv andet end Gaardejer. 

Derfor afslog han ogsaa strax den Kammerraadstitcl, som tillagdes 

ham i8$t. K . var en dygtig Landmand, blev 1851 Medlem a f en 

Regeringskommission om Stutterivæsenet og var 1854 Medstifter a f 

en Landboforening og siden 1856 dens Formand. Ogsaa havde 

han væsentlig Del i Udtørringen a f  Rolfsø og den ene Del af 

Filsø 1848— 50. —  I en lang Aarrække var K . Hovedmanden for 

den folkelige og kirkelige Bevægelse i det nordvestlige Sønder

jylland. Han havde Kr. Kold til Huslærer og lod ham i Hjemmet 

holde Skole ogsaa for Naboers Børn, og allerede 1841 var Tanken 

oppe om en grundtvigsk Folkehøjskole. Da Rødding Højskole 

grundlagdes 1844, blev K. Medlem a f dens Bestyrelse og senere en 

a f  dens 3 TUlidsmænd. 1 April 1848 samlede han en Skare Bønder 

og besatte Tønder, men maatte siden selv ty til Kongeriget. Han 

valgtes 1849 til Landstingsmand, men nedlagde sit Valgbrev efter 

at have deltaget i de 2 første Samlinger. 1 Aarene 1S61— 63 hørte 

han til de saakaldte «Klo$terbrødre» (Spottenavn efter et Møde, 

der holdtes i Løgumkloster i April 1861), der krævede udstrakt 

Frihed i Kirke- og Skoleforhold for Slesvig i Haab om derved at 

forsone Tyskerne med det danske Herredømme. Ulykkerne 1864 
brøde hans Livsmod, og han døde 16. Juni 1866. K. var siden 

1826 gift med Gyde Marie f. Oksen (f. 29. Okt. 1806 f  19. Marts 

1884), Datter af Gaardejer Hans O. ( f  1824). EmU Elberling,

K n udsen, L u d vig  H arald , f. 1843, Arkitekt. K . er født i 

Kjøbenhavn i8. Avg. 1843, Søn a f  Kapitajn og Urtekræmmer Jens
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Christian K. (f. 1801 f  1856) og Johanne f. Jacobsen (f. i8 n  f  1866). 

Efter at have besogt Teknisk Institut og arbejdet 3 Aar i Lære hos 

l'ømmermester J. H. Meyer kom han 1860 paa Kunstakademiet, 

hvis lille Guldmedaille han erholdt 1867. Han er Elev a f Hetsch 

og har hovedsagelig arbejdet hos Chr. Hansen og Meldahl; han 

var Bygningsinspektor i Kjøbenhavn 1871— 89 og har opført en 

Mængde Privatbygninger. Han har foretaget forskjellige Studierejser 

i Udlandet og ægtede 1872 Caroline Sophie Motdau (f. 1854), Datter 

a f Tømmerhandler August Harm M. (f. 1818) og Hansine f. Lassen 

(f. 1826). K.s Hovedarbejde er Bygninger til kirkeligt Brug: I

Ordrup har han opført det Berlingske Gravkapel og St. Andreas* 

kirken 1S71, paa Bornholm St. Clemens’ Kirke 1882, i Kjøbenhavn 

St. Stephanskirken 1874, det kongl. Opfostringshus 1880, Bethesda 

1882, Tysk reformert Menighedsbygning 1886, Garnisons Menigheds* 

bygning 1894 o. a. samt restavreret og ombygget flere Kirker 

(Garnisonskirken 1885, Reformert Kirke 1889). Endelig kan nævnes 

den dekorative Mur bag Skydebanen i Kjøbenhavn (1887).
Weilbach, Konstnerlcx. E$ik SchiødU.

K n udsen, O tto  G u sta v  Jacob  C h ristian  T h o m a s Edm und 

A frican u s, 1828— 85, Højesteretsassessor, var en Søn a f General* 

konsul Andreas Peter K . (f. 23. April 1793, f  som Gehejmelegations- 

raad 3. Sept. 1865) og Maria f. Marini. Han fødtes i TripoUs

13. April 1828, blev privat dimitteret 1843, juridisk Kandidat 1853, 

Avditør i Armeen og Kancellist ved Generalavditoriatet for Land

etaten 1854, Assessor i Kriminal- og Politiretten 1863, i Overretten 

1878, i Højesteret 1880 og døde 17. Sept. 1885 i Kjøbenhavn, a f 

hvis Borgerrepræsentantskab han Aaret forinden var blevet Medlem. 

Navnlig som Forhorsdommer erhvervede han sig et betydeligt R e

nommé, hvorfor de omfattende Undersøgelser i den bekjendte 

Socialistproces 1872— 73 mod Pio, Geleff og Brix bleve ham over

dragne. Han var gift med Betty Elise f. Malling (f. 7. Juni 1839 

t  5. Sept. 1886), en Datter a f Handelsbogholder Ludvig Theodor M. 

og Anna Frederikke f. Newe. G, Krin^elback.

i :

K n u d sen , P eter  A d olp h  C h ristian  Julius E llz a , f. 1819, 

Læge. P. K . er en Søn a f  Sognepræst for Skjelby og Gjedesby 

Peter Adolph K . og Dorothea Elisabeth f. Rude og fødtes i Skjelby 

g. Dec. 1819, blev efter Faderens tidlige Død (1820) opdragen i 

Kjøbenhavn og privat dimitteret i 1836. 1843 tog han Lægeexamen,
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var derefter Kandidat paa Almindeligt Hospital, indtil han i 1846 

nedsatte sig som Læge paa Nørrebro, fungerede i 1853 som Over

læge ved det herværende Koleralasaret, blev 1854 Underlæge ved 

Borgervæbningen, var i 1857 paa ny Overlæge ved et Koleralasaret, 

1859— 60 ved et interimistisk Koppehospital paa Narrebro, blev 1S59 

udnævnt til Distriktslæge her og 1869 til Lan^ysikus i Sjællands 

søndre Fysikat med Bopæl i Næstved, iS^^tillige til Læge ved 

Herlufeholms Skole. 1894 hk han Danebrogsordenens Kommandør

kors a f  2. Grad.

Lige fra sin Ungdom viede han Hygiejnen, navnlig den 

offentlige, en særlig Interesse, søgte ogsaa videre Uddannelse i 

saa Henseende ved Studieophold i Paris og lx>ndon og har paa 

dette Omraade publiceret saa vel flere selvstændig udgivne Skrifter 

—  derimellem sin medicinske Doktordisputats (1858) om Begravelses

pladsers Indflydelse i sanitær Henseende —  som Afhandlinger i 

Tidsskrifter, navnlig i Hornemanns «Hygiejniske Meddelelser*. Han 

var Medstifter a f  Selskabet for Sundhedsplejens Fremme i Danmark 

(1879) og Medlem a f Kommissionen for en bedre Ordning a f den 

danske Medicinalstatistik. A f  Byraadet i Næstved har han i en 

Aarrække været Medlem. Overhovedet har han udfoldet en ikke 

ringe Virksomhed i almennyttig og filanthropisk Retning. —  1848 

ægtede han Louise Frederikke Knudsen, Datter a f hans Halvbroder 

Prokurator Philip Julius K.
Ou'øe og Selmer, Den danske Lnegestand, 6. Udg. Erslew, Forf. Lex.

Ju l. Petersen.

K n u d sen , P e te r  C h ristian , f. 1848, Politiker. K ., født 23. Nov. 

1848 i Randers, Søn a f Skomagermester Christian K. (f. 1812 f  1858), 

blev 1867 Handskemagersvend i sin Fødeby, men rejste derefter til 

Kjøbenhavn, hvor han drev sit Haandværk indtil 1882. Han slut

tede sig tidlig til Arbejderbevægelsen og blev 1876 Formand i 

Handskemagernes Fagforening saa vel som for det videre, nordiske 

Handskeroagerforbund (redigerede dets faglige Blad). Fremdeles 

blev han Medlem a f Fagforeningernes Fællesbestyrelse 1876 og a f 
Bestyrelsen for Socialdemokratisk Forbund 1878 og har siden 1882 

været en a f  dettes lønnede Forretningsførere og Medarbejder a f 

• Socialdemokraten*. K . har taget virksom Del i Partiets Agitation 

og har nedlagt et betydeligt Arbejde i Skriftet »Sygeforsikring og 

Alderdomsforsørgelse* (1888), der udkom som Betænkning a f  et 

Udvalg, nedsat 1883 a f  de kjøbenhavnske og frederiksbergske Syge-
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kaiisers Fællesmøde, og som indeholder vigtige Oplysninger om 

Arbejdernes J.ivsvilkaar. I Jan. 1890 søgte K. forgjæves Valg til 

Folketinget i Randerskredsen, men i Sept. s. A. valgtes han i Kjø- 

benhavn til landstinget, hvor han med Dygtighed og Sindighed 

har repræsenteret sit Parti. —  Siden 1875 cr K. gift med Vilhelmine 

f. Clausen (f. 5. Dec. 1839). ElbtrUng.

K nudsen, T h o m a s, 1503— 81, Præst og Salmedigter. Han 

var vistnok født i den Egn af Nordslesvig, hvor han senere kom 

til at virke. 1526 forekommer han som Præst i Rødding og Skrave, 

og Aaret efter beskikkede Biskop Iver Munk ham til Præst i H y

gum —  begge Steder i Terning Len. Da det store kirkelige Om

slag paa Hertug Christians (HI) Foranstaltning 1528 foregik i Nord

slesvig, sluttede T . K. sig med Glæde til Reformationen, som han 

vel allerede tidligere har hældet til, og beskikkedes til evangelisk 

Provst i Frøs og Kalslund Herreder. Ogsaa senere nod han paa 

6ere Maadcr godt af, at han var vel anset paa de højeste Steder. 

Da M. Johan Wenth eller Vandal 1537 blev den første evangeliske 

Biskop i Ribe, var T . K. en a f de «gode Mænd», som maatte 

ledsage ham paa hans Visitatser for at være hans lo lk ,  da han 

ikke selv var det danske Sprog tilstrækkelig mægtig.

Da T . K . havde været Provst i 14 Aar, drog han 1542 ti! 

Wittenberg, hvor han opholdt sig en Tid og erhven*ede Magister

graden. Efter Hjemkomsten blev han Kannik i Ribe, men ved

blev dog fremdeles at være Præst i Hygum, skjont han for det 

meste boede i Ribe, hvor han varetog forskjellige Kapitelshverv 

(1548 var han Forstander for Ribe Skolegaard, kaldet Puggaard, 

1558 Værge for Domkirken). Hans ældste Son, M. Hans Thomesen,

1557 Rektor i Ribe, og nu begyndte Fader og Søn i Forening 

at sysle med Planer til Forbedring a f den danske Salmesang, et 

Foretagende, der senere, efter at Sønnen var forflyttet til Kjøben- 

havn, førte til, at denne 1569 udgav sin bekjondte Salmebog, 

hvortil Faderen ogsaa havde leveret Bidrag, deriblandt den smukke 

og stemningsfulde «Bøn for gamle Folks: «Herrc, jeg er nu gammel 

og graas. —  I sit Ægteskab med Anne havde 'J\ K. 12 Bom, 

hvoraf flere bleve Præster; men de allerfleste af dem maatte Fa

deren se synke i Graven, inden han selv 5. Jan. 1581 døde. —  

Fra hans Haand haves nogle haandskrevne Optegnelser, der ere af 

Vigtighed for Nordslesvigs Kirkehistorie i Reformationstiden.
Ny kirkehist. Saml. II, 253 ff. /f, J7, Rørdam,

Dansk biogr. L ex. IX . Juni 189$. 19
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R iiS 'K au d sen , C h risten , f. 1863, Dramaturg og Theater- 

direktor. K., som cr fodt 22. Juni 1863 paa Gaarden Mo\trup, 

Hlidstrup Sogn paa Morsø, er Son a f  Proprietær, Rigsdagsmand 

Jacob Sepstnip K ., Ejer a f  Movtrup (f. 14. Nov. i8i6 f  i6. April 

1869), og Anne Jensine f. Riis (f. 31. Maj 1S27 f  21. Juli 1893, gift 

anden Gang med sin Svoger, Etatsraad Poul K. til Ulstrup). Op

rindelig skulde R.-K. have været Landmand og tog derfor 1879 

Præliminærexamen ved Thisted Realskole, men en tidlig udviklet 

Tilbøjelighed for litterære Sysler bragte ham til 1882 at tage Slu- 

denterexamen i Kjøbenhavn, og efter at have absolveret Philo- 

sophicum med Udmærkelse rejste han udenlands og opholdt sig 

særlig i Wien, hvor Burgtheatrct tog ham stærkt fangen. Efter 

sin Hjemkomst studerede han Filosofi og Æsthetik —  specielt Dra

maturgi —  og udgav i Foraaret 1886 et lille Stridsskrift, «Højre- 

pressens Litterære Kritik, belyst a f en Højremand», hvori han drog 

stærkt til Felts mod den daværende Højrepresses Koketteren med 

det litterære Venstre og Brandesianismen. 2 Aar senere paa

begyndte han Udgivelsen a f det litterære Tidsskrift < Litteratur og 

Kritik«, men maatte lade Tidsskriftet gaa ind 1890, efter at han 

i Sommeren 1889 sammen med Karl Mantzius og Jul. Lehmann 

havde overtaget Ledelsen a f  Dagmartheatret. Kunstneriske Princip

uenigheder hidførte imidlertid snart et Brud, og allerede i Okt. 1889 

blev R.-K. Eneleder a f Theatret. R.-K., som er opfyldt a f  varm 

og ægte Begejstring for det skjonne, har under sin Virksomhed 

paa Dagmartheatret i første Række arbejdet for at drage de dra

matiske Hovedværker fra saa vel den danske som den udenlandske 

Litteratur frem, og med den mest paaskjønnelsesværdige Uegen

nyttighed har han uden at ofre til Døgnets Smag holdt Idealets 

Fane højt og med Ihærdighed kjbmpet for hos Publikum at gjen- 

opvække Smagen for det klassiske Drama, samtidig med at han 

gjæstfrit har aabnet sin Scene for moderne Arbejder a f virkeligt 

Værd. Det er da ogsaa lykkedes ham, hvis Fortjenester Regeringen 

har belønnet med en Professortitel (1892), at skabe Dagmartheatret 

om til en Scene, der ofte heldig har konkurreret med den natio

nale Skueplads. R.-K. blev 26. Juli 1889 gift med Julie Kirstine 
Brendstrup (f. 13. April 1864), Datter a f Kancelliraad, Branddirektør 

i Randers Andreas B. og Marie Elisabeth f  Diechmann. Hun 

virker som Skuespillerinde ved Dagmartheatret. Edgar Collin.

K n udstrup, P ed er N ielsen, 1781— 1858, Bonde, er født 31. Jan. 

1781 i Byen Knudstrup under Frijsenborg. Faderen var Snedker.
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I 10 Aar gjorde K. Tjeneste ved et slesvigsk Rytterregiment, drog 

efter Afskeden 1812 til sin Hjemstavn, hvor han samme Aar ægtede 

Charlotte Magdalene Amalie Christiansdatter og overtog hendes af

døde Faders fæsteledige Gaard i I ærbjærg By. Gaarden var ved 

Overtagelsen i en saare maadelig Forfatning, men han drev den 

paa en saa udmærket Maade, at der gik Ry deraf. Han fulgte 

Høeghs (V lll, 220) ^Vejvisning*, indførte Vexeldrift og Sommer

staldfodring, drev en udvidet Kartoffelavl, merglede sine Marker 

osv. De Forbedringer, han indførte, har han skildret i en udførlig 

indberetning til Landhusholdningsselskabet, der i sin Aarsberetning 

for 1819— 20 giver en sammentrængt Fremstilling a f  dem. Selskabet 

hædrede ham med sin Guldmedaille, sendte en stor Mængde Land

væsenselever til ham og overdrog ham flere Tillidshverv. 1824 blev 

K . Ejer a f  Røved Vejrmølle og Gaard i Ødum Sogn, 1839 solgte 

han den og kjøbte sig senere Gaarden Tebbestrup. Denne solgte 

han atter 1842, og i de paafølgende Aar ejede han forskjelligc 

Gaarde. —  Foruden at K . røgtede en Mængde kommunale Tillids

poster, deltog han ogsaa i det politiske Liv. Bønderne valgte ham 

til deres Repræsentant ved den første Stænderforsamling 1S36, lige

som han ogsaa deltog i Stænderforsamlingen 1838. Han tog livlig 

Del i det politiske Arbejde, var Medlem a f en Mængde Kommis

sioner og indbragte selv et Forslag om Hoveriets Afløsning. —  

«Danmarks første Bonde», som Drewsen i «Ny landøkonomiske 

Tidenders havde kaldt K ., døde i Jebjærg 20. Avg. 1858.
Ersiew, Forf. Lex. Rugaard, Frcmrag. danske Bønder. Ny landøkon. Ti

dender HI. 198; V, 100. Hertel,

K n udtzon, H an s, 1751-— 1823, Handelsmand, var fodt i Bred- 

sted i Slesvig og kom 1767 til 'Throndhjem i Agent Broder Lysholms 

Forretning. Efter dennes Død 1772 blev han Bestyrer a f  hans 

Handelshus, indtraadte 1777 i dette og overtog det helt 1797. Som 

Chef for dette store Handelshus drev han en betydelig Virksomhed. 

1779 blev han hollandsk Vicekonsul, 1789 Viceborgmester, 1802 

Justitsraad og virkelig Borgmester. Fra sidstnævnte Stilling tog han 

Afsked 1806. 1807 blev han virkelig Etatsraad. Desuden blev han 

meget anvendt i offentlige Anliggender. Han var en a f Direktørerne 

for Throndhjems borgerlige Realskole, fra 1789 Medlem a f Kommis

sionen for de Angellske Stiftelser i Throndhjem, fra 1798 Direktør 

for Banklaansinstituttct dersteds og fra 1810 Medlem af den lokale 

Provideringskommission. 1814 valgtes han til Repræsentant for

19*
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'rhrondhjem ved det første overordentlige Storting. Gjennem et af 

de oprindelig valgte Medlemmers Sygdomsforfald indtraadte han i 

den a f  dette valgte Deputation til Carl XIII og rejste med den 

i Dec. 18x4 til Stockholm. Død 16. Dec. 1823. Gift 1778 eller 

1779 med en Datter a f  Major Fr. Moller.
Moe, Eidsvolils-Repræsentanter og Slorthingsm^end 1814— 45 8 .9 1. Nico- 

laysen, Noiske SUftdser III, 959. Yngvar Nielsen,

K nudtzon, N icolai H einrich, o. 1757— 1842, Handelsmand, 

Broder a f ovennævnte Hans K., var født i Slesvig 13. Nov. i757(?) 

og kom i en ung Alder til Norge, hvor han nedsatte sig i Chri* 

stianssund og oprettede der et Handelshus, som snart regnedes for 

et a f  Stedets første. 1 1814 nedlagde han imidlertid sin hele Virk- 

somhed og flyttede til Throndhjem, hvor han tilbragte sine øvrige 

Dage Indtil sin Død, 26. Marts 1842. Hans Sønner fortsatte hans 

Handelsbedrift og oparbejdede den til et a f  Norges betydeligste 

Handelshuse. —  Han ægtede 1784P) Janicke Fasting (f. 18. Maj 

1762 t  2. Febr. 1848).
C. Due, Stamtavler ov. Fam. KnudUon. (Norsk) Hist. Tidsskr. 3. R. II. 

370. 390 f. Yngx'ar Nielsen.

K nudtzon, P e te r  C h ristian , 1789— 1864, Handelsmand, var 

født i Christianssund 19. Marts 1789 og Son a f ovennævnte Kjob' 

mand Nicolai Heinrich K. Han blev opdragen i Sønderjylland, 

hvorfra Faderen var indvandret til Norge, og kom 1805 til Kjobcn- 

havn, hvor han fik Ansættelse i Grosserer Holbechs Forretning. 

1810 etablerede han sig og fik Borgerskab som Grosserer. S. A. 

ægtede han Marie Thomsen ( f  25. Juli 1831), Datter a f Kjøbmand 

Jess T . i Nordborg. Han giftede sig anden Gang 1839 med Lucinde 

Gotschal^k ( t  17. Dec. 1888), Datter a f Grosserer Friedrich G. i 

Kjøbenhavn. Hans Forretning, der var begyndt med ringe Kapital, 

udviklede sig vistnok ret hurtig, og allerede 1814 synes han at have 

indtaget en fremragende Stilling i Handelsverdenen. Han var i 

dette Aar særlig virksom for Norges Komforsyuing og modtog 

sammen med E. Erichsen og C. F. Hage en Takskrivelse fra Chri

stian Frederik for denne Virksomhed. S. A. overtog* han sammen 

med 2 Svogre sin Svigerfaders Forretning paa Island og havde i 

de følgende 50 .Aar cn a f de største islandske Forretninger. Han 

drev en betydelig Handel, navnlig med Norge og Sydevropa, 

ligesom han i øvrigt lejlighedsvis havde udenlandske Forretninger
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i de forskjelligste Varer og med forskjellige l^nde, bl. a. ogsaa 

oversøisk Handel. 1862 nævnes han som Kjøbenhavns største pri

vate Skibsreder; flere a f  hans Skibe dreve Fiskeri under Island. 

Overhovedet var han utilbøjelig til at slaa sig til Ro med cn Be

vægelse i de vante Forretningsbaner og var altid rede til at tage 

fat paa noget nyt og vistnok ikke bange for Foretagender, med 

hvilke der var forbundet en Del Risiko. Flere Gange havde han 

Vanskeligheder at kæmpe imod, og 1842 maatte han indstille sine 

Betalinger, men senere lykkedes det ham ikke alene at betale sine 

Kreditorer fra den Gang, men ogsaa at samle sig en Formue.

Hans Deltagelse i det oifentlige Liv var ikke a f stort Omfang. 

Han var Stænderdeputeret for Kjøbenhavn i den første Valgperiode 

(<835— 40), og 1840— 41 var han Borgerrepræsentant i Kjøbenhavn. 

End videre vat han en kort 'l'id (1846— 4̂7) Medlem a f Grosserer

societetets Komité. Han førte et selskabeligt Hus, hvor flere a f 

Datidens fremtrædende Politikere samledes. Han sluttede sig til 

det national-Iiberale Parti; dog hørte han nærmest til dets højre 

Fløj. K . døde i Kjøbenhavn 17. Nov. 1864. Efter hans Død fort

sattes Forretningen a f hans Enke, der udtraadte a f  Firmaet 1872 

efter 1866 at have optaget sin Søn NicoUu Henrik K . (f. 31. Juli 

1841). 1884 indtraadte en anden Søn, Kammerjunker, Kapitajn

Søren Christian K . (f. 16. Juli 1844). Sidstnævnte er siden 1891 

Medlem a f Landstinget. R . Meyer.

K n uth, A dam  C h ristoffer Greve, 1687— 1736, Godsejer. K., 

der var Søn af nedennævnte Eggert Christoffer K . ( f  1697), fødtes

28. Sept. 1687, studerede 1705— 7 paa det ridderlige Akademi i 

Kjøbenhavn, optoges 1714 i den danske Grevestand, fik 1727 det 

hvide Baand og udnævntes 1731 til Gehejmeraad. 1723 kom han 

i Besiddelse a f det a f Moderen oprettede Grevskab Knuthenborg 

og erigerede selv 1729 Hovedgaarden Knuthenlund. Han døde i 

sin kraftigste Alder 23. Jan. 1736. I Aaret 1713 havde han ægtet 

Hedevig Ulrikke Luxdorf ( f  21. Jan. 1720), med hvem han fik Sø* 

rup i Ringsted Herred. 1721 ægtede han Ida Margrethe Reventlow 

(Datter af Gehejmeraad Ditlev R. til Stubbe), der 1743 a f Sørup og 

'l'illiggende oprettede Baroniet Conradsborg. Hun var født 1701 

og døde 1757. Louis Bobé.

K n u th , A dam  L evin , 1648— 99, Gehejmeraad, fødtes i. Marts 

1648 paa sin Slægts gamle Sædegaard Leizen i Meklenborg. Hans
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Forseldre vare Jacob Ernst K . til Leizen, MoU, Ludorf og Prieborn 

og Elisabeth Morin. Hans Opdragelse har vel nærmest været be

regnet paa at bibringe ham den Færdighed i ridderlige Øvelser, 

som efter l'idens Anskuelser var uundværlig for en Adelsmand, og 

da hans Uddannelse var endt, drog han til Danmark og blev fra 

N)taarsdag 1664 antagen blandt Kronprins Christians Pager, hvor 

han var udmærket paa sin Plads og snart vandt sin livsglade unge 

Herres Yndest, saa at han efterhaanden blev uadskillelig fra denne. 

Hans Lykke var gjort, og da Prinsen (1670) havde besteget Tronen 

som Christian V, forfremmedes K . til Kammerjunker og senere, 

vistnok 1680, til Kongens Overkammeijunker; 16S4 fik han det 

hvide Baand, ved hvilken Lejlighed han tog til Valgsprog: «£hrlich 

wåhrt lange», og 1695 blev han Gehejmeraad. Men ved Siden af 

sin Hofstilling, som maatte give K . nok at bestille, da han fra idSi 

i Forening med Overhofmarskallen og Rentemester Peder Brandt 

forestod Hofholdningen og desuden bestyrede Kongens private 

Kasse (Øresundstoldens Intrader), havde han ogsaa andre, til Dels 

betydelige Embedsstillinger. Han blev saaledes 1682 Amtmand over 

Kjobenhavns Amt og fik samtidig Indseende med de til Kongens 

Stulde henlagte Jonstrup Vange, Islemark og Enghaverne, 1692 ud

nævntes han tillige med flere andre til Patron for Ridderakademiet 

i Kjobenhavn, og 1694 fik han Sæde i Direktionen for Hovedstadens 

Vandforsyning.

Selvfølgelig var K. vel lønnet; foruden sin Gage som Over

kammeijunker og som Amtmand oppebar han aarlig en meget be

tydelig Sum af Øresundstolden —  der sagdes endog 10000 Rdl. — , 

og endda betænkte Kongen ham med rundelige Nytaarsdusorer, 

ja  skjænkecle ham ligesom andre yndede Hofmænd betydeligt Jorde

gods. Kongens første Gave til K. af denne Art var Tybjærggaard 

og Gods (1678) med Patronatsret til Tybjærg, Aversi og Testrup 

Kirker, og 2 Aar senere forøgedes Gaven med Tybjærg Sogns 

Kongetiende. Snart efter fik K. Tilladelse til at nedlægge Tybjærg 

Sognekald og at forene det med Herlufmagle, hvis Kirke- og Konge

tiende han havde tilkjøbt sig, et Arrangement, der for Herremanden 

medførte den store pekuniære Fordel at kunne inddrage Tybjærg 

Præste- og Degnegaarde under Hovedgaarden mod et særdeles lavt 

Vederlag. 1681 kjøbte K. den i Nærheden a f Tybjærggaard liggende 

Hovedgaard Assendrup med Gods, hvilket han betydelig forøgede, 

dels ved Kjøb, dels ved kongelige Gaver og dels ved Henlæggelse 

fra Tybjærggaard; selve denne Gaard med Resten a f dens Gods
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solgte han derefter 1689 til Giveren, Kongen, for en Pris, som 

denne satte til 25668 Rdi., hvilket var meget rigeligt efter Datidens 

Priser paa Jordegods. En god Fortjeneste, som man ser. Men 

samtidig forøgede K . sine Ejendomme ved Kjøbet a f  det prægtige 

Herresæde Gisselfeld med 'i'illiggende a f  o. 900 Tdr. Hartkorn Bønder

gods. Fra nu a f  gik hans Bestræbelser ud paa at afttmde og ud

vide dette Gods, og han forsømte ingen l.cjlighed til ved Kjøb og 

Mageskifte at opnaa dette. I det hele taget betegner hans Be

siddelsesrid en betydelig Forandring til det bedre paa Gisselfeld; 

Hoveriforholdene ordnede han paa en Maade, der ikke alene blev 

heldigere for Godsejeren, men ogsaa mindre trykkende for Bønderne, 

som han modtog ril Dels forarmede, men efterlod ved god Magt; 

men a f og til kunde han nok noget hensynsløst hævde sine for

mentlige Rettigheder paa andres Bekostning. Saa vel paa Gissel

feld som paa Assendrup foretog han omfattende Byggearbejder; 

Braaby Kirke forskjønnede han og rilbyggede et Gravkapel.

Faa vi saaledes ved at betragte K.s Virksomhed som Gods

ejer Indtrykket a f  en dygtig Mand, der med Ihærdighed kunde for

følge sit Maal og sætte sine Planer igjennem, om end stadig støttet 

af kongelige Bevillinger paa Skattelettelser, Toldfrihed osv., saa 

svarer dette Indtryk a f en Mand, der var noget mere end det 

almindelige, ikke til det Billede, man danner sig ved at betragte 

hans øvrige Færd. Samtidens officielle Rosiflenger skamroste ham 

naturligvis; hans Gravskrift vækker Forestillingen om en Heros, 

hvis Minde aldrig vil forgaa («memoria tamen justi manet in æter- 

num>). Til den modsatte Yderlighed ere det 19. Aarhundredes Tysker

hadere gaaede, i det de ikke have kunnet finde Ord stærke nok 

til at skildre hans slette Egenskaber, og for den almindelige Be

vidsthed staar han stadig som en a f de elendige Tyskere, der 

styrtede Griffenfeld. Efter de nyeste Undersøgelser viser det sig 
dog, at der ikke findes nogen virkelig Hjemmel for denne Be

skyldning; der var Anledning nok ril Statsmandens Fald, uden at 

Kongens Kammerjunkere behøvede at være virksomme dertil. Ond 

var K . ikke, tvært imod synes han at have været a f en godmodig 

Karakter, men temmelig indskrænket. Som sin Landsmand Hahn 

(VI, 485) beskyldtes han for at drikke mere, end heldigt var, og 

en fremmed Gesandt udtaler endog, at hans Kundskaber indskræn

kede sig til at kjende de forskjellige Slags Vine, hvormed han hver 

Dag fyldte sig. Trods sin Ubetydelighed og trods sine slette Vaner 

var han Kongens erklærede Yndling; han spiste daglig ved Kongens
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Bord og var om ham i alle hans Fornøjelser, med Hens>m ti) hvilke 

han havde en afgjort Indflydelse. Om ikke af Navn, saa dog af 

Gavn var han baade Overhofmester og Overstaldmester, ja  gjorde 

ofte Indgreb i Overforsterens Embedsmyndighed. Medførte dette 

nøje Forhold til Kongen en saadan Ære som den at have Mon

arken dl Gjæst paa Gisselfcld, saa maatte han ogsaa finde sig i at 

dele sin Herres Skæbne, naar denne væltede med Kalesken paa 

Jagten. Hvor megen Indflydelse K. har haft paa Statsanliggender, 

er ikke godt at sige; nogle forsikrede, at han ikke blandede sig i 

Sagerne, andre paastode, at han a f og til. kunde have mere at 

sige end alle Kongens officielle Raadgivere. Men sikkert er det, 

at hans Venskab søgtes a f de fremmede Gesandter, som yderligere 

mente at kunne vinde det ved en passende Godtgjorelse, i det de 

kjendte hans Havesyge, en Side af hans Karakter, der næppe lod 

sig skjule for nogen. I Forening med Mikkel Vibe, Feder Brandt 

og Biermann v. Ehrenschild mentes han at danne et Slags Kama

rilla, der kunde udvirke Naadesbevisniiiger for sine Klienter hos 

Kongen. Sine Landsmænd, f. Ex. Piessenerne, var K. en god 

Støtte, og han hjalp dem frem, hvor han kunde; Cbr. Siegfr. 

V. Piessen var hans fortrolige Ven. Det Felt, hvor hans Indflydelse 

gjorde sig uheldigst gjældende, var vistnok Kronprinsens Opdragelse; 

at denne var forsømt, er noksom bekjendt, og Hojer giver bl. a. 

K. Skylden herfor. Med Ytringer som den, at Lærdommen for

dærvede det naturlige Vid, søgte han og Meningsfæller, der selv 

intet havde lært i deres Ungdom, at forpurre en videregaaende 

Undervisning for Tronfølgeren. At en Kongens Yndling som K. 

havde mange Misundere, er naturligt; der var derfor adskillige, 

som glædede sig, da han pludselig bortkaldtes 13. jan. 1699, ikke 

51 Aar gammel. Han havde om Aftenen som sædvanlig holdt 

Kongen med Selskab, næste Morgen fandt man ham død i sin 

Seng.

K. var forlovet —  i mangfoldige .^ar, siger T . A. Becker — • 

med en Datter a f Grev Chr. Christoffer Holck og Sophie Ulfeldt, 

Hofdame Hilleborg Komtesse H. (f. 1658), men giftede sig aldrig, 

hvad saa end Grunden dertil har været; Hofman siger (Fundationer 
VII, 503), at han døde før Br>iluppet, hvorfor Komtessen forlod 

Hoffet; hun forblev ugift til sin Død, 30. Nov. 1724, og blev be

gravet ved K.s Side i Braaby Kirke. Da man for o. 100 Aar siden 

aabnede hendes Kiste, fandt man under hendes Hoved en Pakke 

Breve, som antoges mulig at kunne give Oplysning om Grunden
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lil, at Brylluppet blev til intet; men Kirkeejeren hindrede af Pietets

hensyn en nærmere Undersøgelse.

Uagtet K . saaledcs ingen Livsarvinger havde at efterlade sine 

Ejendomme, havde han dog med sin ualmindelige Drift til at er

hverve og Dygtighed i at forøge samlet sig en efter 'ridens Lejlig

hed kolossal Formue, som Rygtet, dog maaske overdrevent, anslog 

til 1200000 Rdl. Alene Gisselfeld med sine 53 prægtig udstyrede 

og møblerede Værelser vurderede man til 140000 Rdl.; dog fik 

Kongens Søn Chr. Gyldenløve det a f Arvingerne for 85000 Rdl., 

hvilket man mente havde sine Grunde. Overhovedet hvilede en vis 

Henimelighedsfuldhed over Skiftet, der foregik ganske privat mellem 

Arvingerne, og kim Piessen vidste Besked med Delingen af sin af

døde Vens Midler.
Universitetsprogram. Rasmussen, Gisselfeld S. 146 ff. Danske Herre*

gaarde 1; Gisselfeld. L, Wad.

K n uth, C arl Conrad G u sta v  Baron, 1761— 1815, Postdirektor, 

Son a f Kammerherre, Højesteretsassessor Conrad Ditlev Baron K . 

til Baroniet Conradsborg og Conradine Augusta f. Komtesse Re- 

ventlow, var født 20. Nov. 1761, blev 1783 Kammerjunker, 1785 

juridisk Kandidat og AvskuUant i Rentekammeret, 1801 3. Direktør 

i General-Postamtet, 1802 Kammerherre og 2. Direktør, deltog 1808 

i Hamborg i Forhandlingerne om Ophævelsen a f  det derværende 

danske Postkontor, men tog allerede 1809, efter i flere Aar at have 

været svagelig, sin Afsked og trak sig tilbage til sine Ejendomme 

paa Laaland, Kredsholm, (iottesgabe og Rudbjærggaard, paa hvilken 

sidste han døde 20. Dec. 1815. Gift i. (17. Maj 1790) med Susanne 

f. Ic Sage de Fontenay (f. 23. Febr. 1766 f  14. Febr. 1812), Datter a f 

.Admiral C. F. le S. de F. (V, 240); 2. (7. Marts 1815) med Chri

stiane Louise Baronesse Roil, f. Humble (f. i Kjøbenhavn 7. Okt. 

1775), Datter a f  Franr. Joachim H. og Anna Maria f. Neumann.
Richter, Jurid statsvidenskbl. Stat S. 173. Dantnarki* Adels Aarb<^ 

1889. S. 264 f. G. Z. Wad.

K n u th , E g g e rt C h risto ffer, 1643— 97, Gehejmeraad, Broder 

til ovfr. anførte Adam Levin K ., fødtes paa Leizen 15. Jan. 1643, 

fuldendte efter Opdragelsen i Hjemmet sin Uddannelse paa Rejser 

og fik derefter Ansættelse som Kammeijunker hos den i Giistrow 

residerende Hertug Gustav Adolf a f Meklenborg, hvis Tjeneste han 

1670 forlod, som det synes i Unaade, og gik til Danmark, for-
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modentlig lokket a f den Lykke, der her alt tilsmilede hans Brodér. 

Han fik strax Kammerjunkers Charge hos den unge Konge og op« 

holdt sig nogle Aar mest ved Hoffet, indtil han 1677 blev Amtmand 

over Neu-Kloster og Staden Pøl i Meklenborg, der i nogle Aar 

vare i Brandenborgs Besiddelse. 6. Maj s. A. ægtede K. Søster 

Lerche (f. 14. Marts 165S), Datter a f Etatsraad Cornelius L. til Niels- 

trup og Aasmarke og Anna Kirstine Friis, og tog Bolig paa sin 

Gaard Melz, men allerede i68i kaldtes han ved sin Svigerfaders 

Død til Danmark og opgav 1682 Amtmandskabet. Ved Overens

komster og Magelæg med sin Hustrus Stifmodcr og Søskende lyk

kedes det K. 1681 at blive Eneejer af Aasmarke og Bandholms- 

gaard, hvorefter det blev hans Opgave at komplettere sit Oods og 

udvide sine Ejendomme paa Laaland, hvilket i høj Grad lykkedes 

ham ved heldige Kjob og Mageskifter, men især ved kongelige 

Gaver. Imidlertid traadte K ., der 1684 var bleven Etatsraad, igjen 

ind paa Embedsbanen, da han 1685 udnævntes til Landraad i Sles

vig og Amtmand over Slesvig Domkapitels Gods; 1690 blev han 

tillige Amtmand over Kronborg og Frederiksborg Amter, 1693 blev 

han Konferensraad og Danebrogsridder med Valgsprog: «Nihil nisi 

honestum», 1695 Gehejmeraad. Efter adskillige Aars Svagelighed 

døde K . 25. Febr. 1697. Hans Enke, der med Held og Dygtighed 

fortsatte hans Bestræbelser i Retning a f  Godsudvidelse og 1714 satte 

Kronen paa Værket ved Oprettelsen a f  Grevskabet Kouthenborg, 

døde 29. Marts 1723. De efterlode sig begge et godt Eftermæle, 

især roses Søster Lerche for sin Gavmildhed og Gudsfrygt; en Skole 

O g et Hospital ere Beviser for deres Omhu for Godsets Bønder.
Wad, Om E. C. Knuth og S. lerch e (i8 8 i). Q. L . Wad.

K n u th , E g g e rt C h risto ffer Greve, 1722— 76, Stiftamtmand, 

Søn a f fornævnte Adam Christoffer Greve K., fødtes 20. Okt. 1722, 

studerede 1739 i Gøttingen og traadte efter at være hjemkommen 

fra sine Udenlandsrejser i Hæren. Han blev 1742 Kapitajn og 

Kammerherre, ansattes 1743 ved Livgarden til Fods og blev 1749 

Generaladjudant hos Kongen; men allerede 1751 tog han sin Afsked 

fra Militærtjenesten (som Oberst). Han blev derefter Assessor i 

Højesteret og udnævntes 1759 til Gehejmeraad. 1764 blev han Stift

amtmand over Sjællands Stift. 1754 blev han Ridder a f Danebrog, 

1763 fik han Ordenen l’union parfaitc. Udnævnt 1766 til Gehejme- 

konferensraad var han 1772 Medlem a f den over Dronning Caroline 

Mathilde nedsatte Domstol. 1774 blev han dekoreret med Elefant-
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ordenen. K. døde 26. Febr. 1776 i Kjøbenhavn. Som Excmpel paa 

en vidt drevet Servilisme kan det anføres, at K ., da ban modtog 

det hvide Baand, dl Motto valgte Ordene: «Kongens Gunst den 

eneste Lykkes. Han ægtede i, (1742) M^^garcthe Maurice Francisca 

Isidore Marquise Casado de Montcleone, Orev Gyldenstens Datter

datter (f. 1723 t  <752)» hvem han fik Grevskabet Gyldensten, 

2. (1752) Marie Numsen (f. 1734 f  1765) og 3. (1765) Eleonore Louise 

Caroline Komtesse Moltke (f. 1725 f  17S5), Adam (jottlob Greve M.s 

Broderdatter, Dekanesse i Vallø. Foruden Grevskaberne Knuthen- 

borg og Gyldensten arvede han det for Stamhuset Lerchenfeld 

substituerede Fideikommis og kjøbte herfor 1772 Morup, der op

rettedes til Stamhus (solgtes 1803); 1760 erhvervede han Ravnstrup.

Louis Bobé.

K n u th , F red erik  Greve, 1760— 1818, Admiralitetsdeputeret, 

Son af ovennævnte Eggert Christoffer Greve K. ( f  1776) og Marie 

f. Numsen, blev Sekondlieutenant i Marinen 1776, Premierlieutenant 

*7^5. 1778— 82 gik han tillige med en Del andre Officerer i fransk 

Tjeneste, ansattes paa den vestindiske Flaadc og deltog i de haard- 

nakkede Kampe, som Franskmændenc under la Motte-Piquet, de 

Grasse og Grev de Guichen forte mod de engelske Admiraler Howe 

og Rodney. 1782— 83 forte han som Chef Snaven «Lærken» paa 

Togt til Vestindien. Det paafølgendc Aar udnævntes han til Kammer

junker og ansattes som Assessor auscultans i Admiralitets- og Kom

missariatskollegiet. 1787 erholdt han Afsked som Officer, 1789 blev 

han 3. Civildeputeret i Kollegiet, 1792 2. og .Aaret efter i. Deputeret 

sammesteds. 1794 foretog han en Rejse til Holland og England 

for der at studere Værfternes tekniske Installationer, 1795 indtraadte 

han i Kommissionen til Antagelse a f  videnskabelig studerede Offi

cerer. I Admiralitetet beholdt K . sit Sæde indtil 1814, men over

skyggedes her en Del a f sin mere energiske Kollega St. A . Bille. 

Efter sin ældre Broder Johan Henriks Død 1802 overtog han, der 

hidtil havde været Baron, Grevetitclen og Besiddelsen a f  Grevskabet 

Knuthenborg og Stamhuset Lerchenfeld (Mørup); han var ogsaa 

Herre til Merløse. 1792 blev han Kammerherre, 1803 hvid Ridder 

og 1811 Gehejmekonferensraad. Han døde lo. Okt. i8i8. K . blev 

2. .April 1784 gift med Juliane Marie Møsting ( f  10. Jan. 1821), 

Datter a f F. M. og Elisabeth f. v. Schack. C. Wiih.

K n u th , F red erik  C h ristian  Julius Greve, 1787— 1852. Stift

amtmand, en Sim  a f  ovennævnte Frederik Greve K. ( f  1818), fodtes
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12. Juli 1787, blev privat dimitteret 1804 og juridisk Kandidat 1809, 

var derefter et Aar Volontær i danske Kancelli, blev i8io Avskul- 

tant sammesteds, 1811 Kommitteret i det vesttodisk-guineiske Rente> 

og Generaltoldkammer, 1815 Amtmand over Holbæk Amt, 1831 

Stiftamtmand over Sjællands Stift med Bornholm og Færøerne samt 

Amtmand over Kjøbenhavns Amt, fritoges 1845 for Bestyrelsen a f 

det sidstnævnte Embede og afrkedigedes 1850 som Sriftamtmand, 

efter at det ved en Finanslovsbeslutning var afgjort, at Stiftamt

mandsembedet ikke roere skulde bestaa som et selvstændig gageret 

Embede. Fra 1S04 til sin Død, 30. Okt. 1852 i Kjøbenhavn, var han, 

der ejede Bonderup Hovedgaard, Kurator for Vemmetofte Kloster. 

1810 blev han Kammerjunker, 1813 Kammerherre, 1836 Kommandør 

a f Danebrog. 1840 Storkors a f  samme Orden og 1847 Gehejme- 

konferensraad. Han hørte til den Kategori a f  Embedsmænd, der 

under Enevælden opnaaede Udnævnelser og Begunstigelser i Følge 

kongl. Reskripter uden forudgaaende Indstillinger fra Kollegierne. 

Han blev gift i. (2. Avg. 1811) med Ulrica Christiane Haxthausen 

(f. 7. Nov. 1787 t  18. Avg. 1819), Datter a f Generallieutenant Fred. 

Gottschalck H. (V il, 177); 2. (7. Dec. 1822) med Georgine Frede

rikke Vilhelmine Hauch (f. 12. Maj 1796 t  4. Okt. 1841), Datter af 

Amtmand Johan Carsten H. og Pauline f. Rye; 3. (4. Avg. 1846) 

med Cathrine Frederikke Haxthausen (f. 10. Okt. 1800 f  11. Maj 

1877), en Søster til hans første Hustru. G . Kringclbach.

K n uth, F red erik  M arcus Greve, 1813— 56, Minister, fødtes 

II. Jan. 1813 i Christiania, hvor Faderen, Eggert Christopher Greve 

K. (f. 1786 f  1813), var konstit. Amtmand over .\kershus Amt. Mo

deren, Karen f. Rosenkrantz (f. 1792 f  1837), blev 1815 gift paa ny, 

med norsk Generalmajor Kaltenborn. Ikkun 5 Aar gammel arvede 

K. efter sin Farfader, ovennævnte Gehejmeraad Fr. Greve K., Grev

skabet Knuthenborg, som da udgjorde 13 k 1400 Tdr. Hik. af Hoved- 

gaardsjord og Bøndergods, og hvormed var forbundet Fideikommis- 

kapitaler paa over 2 Mili. Kr. Han opdroges hos Faderens Svoger, 

Grev A. W. Moltke, blev privat dimitteret 1829 og 4 Aar efter juri

disk Kandidat. I sine Studenteraar følte han sig mere dragen til 

den borgerlige Kreds a f samtidige Kammerater end til det aristo

kratiske Samfund, som han efter Fødselen tilhørte; nærmest sluttede 

han sig til Georg Aagaard og Hall. Efter at være udnævnt til 

Avskultant i Direktionen for Statsgjælden og den synkende Fond 

(1834) foretog han med den sidstnævnte en saarig Udenlandsrejse.
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Ved Hjemkomsten var han i stor Tvivl, om han turde overtage sit 

Grevskab, thi i hans lange Umyndighedstid var det under Onkelens 

Bestyrelse saa langt fra gaaet frem, at der nu paahvilede det en 

ret betydelig Gjæld. Da han efter Venners Raad havde besluttet 

sig dertil, fik han 1836 Myndighedsbevilling og tiltraadte 1837 J^enet, 

som snart under hans dygtige, fremsynede og liberale Ledelse blev 

særdeles indbringende. Driften paa de mange Hovedgaarde og Be

handlingen a f Skovene bleve grundig forbedrede. Han var den 

forste, som fik Bevilling (1845) til at bortarvefæste (fra 1849 tillige 

til at sælge) Bondergods fra Len, og han benyttede denne Ret i 

vid Udstrækning paa særdeles billige Vilkaar; nogle Aar senere 

(1851) var han ogsaa Medindbyder til en Kreditkasse til Fremme af 

Selvejendom. Ved Bandholm, der da kun var et Udskibningssted 

med slette Vilkaar for Skibsfarten, anlagde han en god Havn (1841 

— 43). Hans Fortjenester a f Landbruget anerkjendtes ved hans Valg 

til Præsident for Landmandsforsamlingerne i Randers og Odense 1846, 

og i s. A. blev han Medlem a f det kongl. Landhusholdningsselskabs 

vigtigste Kommission, ligesom han 1849 fik Sæde i den store, af 

P. G. Bang nedsatte liandbokommission.

Som det var at vente efter den Omgangskreds, han havde 

valgt i sin Ungdom, sluttede han sig fuldt og varmt til de liberale 

og nationale Bevægelser, der betegne Tiden efter Frederik V I’s Død. 

Han underskrev den store Skattebevillingspetition i 1840 og blev 

herfor irettesat af Christian V llI, som forlangte særlig Lydighed og 

Underkastelse a f lensbesiddere. I Roskilde Stænder, hvor han 

mødte 1844 og 1846, først som Suppleant og derpaa som Deputeret 

for de laaland-falstcrske Sædegaardsejere, sluttede han sig ogsaa til 

det frisindede Parti, uden dog at bage nogen fremtrædende Del i 

Debatten. Kongens Følelser lige over for ham havde undergaaet 

en stor Forandring siden 1840; han saa nu i K ., hvis ualmindelige 

Evner, retskafne Karakter og frie Blik han havde lært at paaskjonne, 

en Fremtidsmulighed, som han ønskede at knytte til Statstjenesten, 

og i Maj 1847 udnævnte han ham til Amtmand i Soro, hvortil 

endnu i s. A. knyttedes Posterne som Overdirektor for Sorø Aka

demi og Medlem a f Direktionen for Universitetet og de lærde 

Skoler. Det var Kongens Hensigt, at K. skulde gjennemføre den 

Plan til en folkelig Højskole i Sorø, hvortil Grundtvig havde und

fanget og fremsat Tanken, og som Kongen ønskede realiseret i en 

nær Fremtid. Men Christian VIIPs Død standsede dette Foretagende, 

og K. kaldtes kort efter til en større Virksomhed, i det han efter
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A. W. Moltkes Raad udnævntes til Udenrigsminister i Martsmini

steriet med Paalaeg om tillige at overtage Sagerne under det slesvig- 

holsten-lauenborgske Kancelli (24. Marts 1848). Det faldt i K .s Lod 

at lede Danmarks udenrigske Politik og dets Forhandlinger med 

de fremmede, saakaldte «venskabelige* Magter i det bevægede Aar, 

hvor alle gamle Forhold vare endevendte, hvor der ikke var noget 

fast Holdepunkt at finde, og hvor Danmark, der let kunde have 

undertrykt selve det slesvig-holstenske Oprør, havde hele Tyskland 

imod sig og ingen Magt paa sin Side. Om sin Ledelse fra Marts 

1848 til Malmø-Vaabenstilstanden i Avg. $. A. aflagde han til den 

grundlovgivende Rigsforsamling en udførlig Beretning, som er bleven 

offentliggjort i «Hist. Tidskr.» 4. R. V. Som Udenrigsminister fik 

K. i Juni 1848 Storkorset. 15. Nov. 1848 fik han sin Afsked som 

Minister.

Martsministrene havde, hvad der vistnok var en Fejl, ikke søgt 

Valg til den grundlovgivende Rigsforsamling. Efter Ministeriets Af

gang blev K. ligesom flere a f  hans Kolleger kongevalgt Medlem, 

men tog ikke megen Del i Forhandlingerne, og heller ikke til den 

første Rigsdag efter Gnindlovens Givelse søgte han Valg. 1 Avg. 

1851 blev han (efter P. C. Stemann) Forstander for Herlufsholm Skole 

og Gods, en Stilling, som han omfattede med megen Interesse, og 

i hvilken han lagde Planer til betydelige Forbedringer a f  denne 

Kostskole, Planer, soro efter hans tidlige Død gik i Arv til hans 

Ven og Efterfølger Hall. Ved Valgene i Avg. 1852 stillede K. sig 

og valgtes i Kjøbenhavns 5. Kreds, og han gjenvalgtes her næste 

Åar efter Opløsningen i Jao., roen stillede sig ikke paa ny efter 

den anden Opløsning i April, hvorimod han tiltraadte en længere 

Rejse til Italien. I Marts 1854 indtraadte han i Landstinget, hvor 

han sad først for 9. og fra Juni 1855 for 5. Kreds; han valgtes 

her til Medlem a f Rigsretten. Det er ikke bekjendt, om der efter 

Ministerskiftet i Dec. 1854 var nogen Tale om hans Indtræden 

sammen med Hall og Andræ i det a f Scheele dannede og af 

P. G . Bang præsiderede Ministerium; derimod kan det næppe være 

tvivlsomt, at Hall vilde have søgt og faaet hans Bistand, navnlig 

i Udenrigsministeriet, da senere Scheele og ikke længe efter Andræ 

udtraadte, men da havde Døden bortkaldt ham. Hans Helbred 

havde ikke været stærkt, men hans regelmæssige og forsigtige Leve- 

maade bødede derpaa; en kort, men voldsom Sygdom bortrev ham 

imidlertid 8. Jan. 1856. Hans Død i den unge Alder a f  43 Aar 

vakte almindelig Sorg, thi han var elsket a f mange og højagtet a f
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alle, og han horte til de Mænd, som i hin farefulde Tid vanskeligst 

kunde undværes. ^Fædrelandets betegnede ham i sin varmt skrevne 

Nekrolog som «den eneste danske Adelsmand, der ved utvetydige 

Handlinger havde godtgjort, at han var en naturlig og fri folkelig 

Udvikling oprigtigt og ærligt hengiven»; og det sluttede med Or* 

dene: «Ægte dansk og ærligt frisindet, ædel i sin Stræben, klog i 

sin Handlemaade, i sin ydre Fremtræden forsigtig og maadeholden, 

ja næsten forlegen, var han i sit Hjærte mere varm og i sin Vilje 

mere energisk end de fleste*. «Dagbladet» udtalte, at det skyldte 

ham mere end nogen som helst anden, at det fra en ringe Regyn- 

delse havde kunnet arbejde sig frem til den Stilling, det da indtog, 

i det han trolig havde staaet det bi med Raad og Daad i dets 

første vanskelige og lidet lovende Aar, og det bragte ham sin Tak 

ogsaa for den Liberalitet, hvonned han havde set bort fra mindre 

Uenigheder og baaret over med Ungdommens Selvstændighedsfølelse.

Grev K. ægtede 18. Maj 1837 Karen Rothe (f. 31. Okt. 1815 

t  10. Avg. 1877), Datter a f Kontreadmiral Carl Adolph R.
K. Barfod, Rigsdags*KaI. Ersiew, Forf. Lex. Galschiøt, l^andbrug 

Landmænd i Danm. S. 205 f. Bille, Tyve Aars Journalistik II, 39. V. Birkedal, 
Personlige Oplevelser I, 141 ff. 5/.

K n u th , H an s S c h a c k  Greve, 1787— 1861, Amtmand, en Søn 

a f Adam Christopher Greve K . til Conradsborg og Juliane Marie 

f. Brockdorff, fødtes 31. Marts 1787, blev privat dimitteret 1805, 

juridisk Kandidat 1811, Avskultant i Rentekammeret 1812, Kommit

teret sammesteds 1816, Amtmand over Præstø Amt 1831, over 

Frederiksborg Amt 1836 og entledigedes som saadan 1855 paa Grund 

af nedbrudt Helbred. Desuden blev han i 1817 Medlem a f Kom

missionen angaaende Islands Handelsforhold, efter at han ved en 

Rejse til Island havde sat sig ind i do herhen hørende Forhold. 

Knd videre var han 1823— 46 Decisor for den grønlandske Handels 

Regnskaber og 1840— 43 Medlem a f Direktionen for Stutterierne og 

Veterinærvæsenet. 1826 blev han Kammerherre, 1840 Kommandør 

og 1856 Storkors a f  Danebrog. Paa alle Stadier a f hans Embeds

bane fremhæves hans store Dygtighed, Energi, Konduite og til

talende personlige Egenskaber, og i Anledning a f  hans Afsked som 

Amtmand udtaltes det fra vedkommende Ministeriums Side, at han 

stedse havde lagt en sjælden Nidkjærhed for Dagen og utvivlsomt 

maatte anses som en a f  Landets allerdygtigste Amtmænd. Han 

døde i Roskilde 5. Nov. 1861. Han blev 3. Marts 1825 gift med
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Frederikke Sophie Elisabeth Løvenørn (f. 25. Dec. 1804, f  i Kjø- 

benhavn 10. April 1889), en Datter af Kontreadmiral Poul L. og 

Caroline Henriette f. Gjedde. G. Kringelbach.

K n uth, Joachim  Sigism und D itlev Greve, f. 1S35, Diplomat. 

Han er født paa Lindersvold 15. Juni 1835 ^8 fornævnte

Amtmand Hans Schack Greve K. K ., der blev Student 1854 fra 

Frederiksborg Skole og tog statsvidenskabelig Examen i$6o, arbej

dede som Volontær og dernæst som Assistent i Finansministeriets 

Sekretariat fra sidstnævnte Aar indtil Slutningen a f 1862, da han 

antoges som Volontær i Udenrigsministeriet, forrettede derpaa i 

1867 i nogle Maaneder Tjeneste ved Gesandtskabet i Berlin og 

konstitueredes 1868 som Legationssekretær i St. Petersborg. Efter 

at have faaet kongl. Udnævnelse som Legationssekretær 1870 blev 

K. omtrent samtidig forflyttet til Stockholm og i Slutningen a f 1871 

til Paris, hvor han forblev til 1884, da han udnævntes til kongl. 

Gesandt i Wien, en Stilling, han 6 Aar senere ombyttede med Po

sten som Gesandt i Rom. Da Danmarks diplomatiske Repræsenta

tion i Spanien gjenoprettedes 1894, blev K. tillige ansat som Gesandt 

i Madrid; men Anret efter entledigedes han efter eget Ønske fra 

begge Stillinger med l'ilkjendegivelse a f  Kongens Tak for hans lange 

og virksomme Tjeneste. K . blev Kommandør a f  Danebrog a f 2. Grad 

1887 og a f 1. Grad 1892. A f  særlige Hven', der ere bievne K. 

overdragne, maa nævnes, at han i 1881 var en a f  Danmarks dele* 

gerede ved Møntkonferencen i Paris, at han Aaret derpaa var 

delegeret ved den sammesteds afholdte Konference om Beskyttelse 

a f undersøiske Telegrafkabler, og at ban i 1892 repræsenterede 

Landet ved Sundhedskonferencen i Venedig. 1 1890 tiltraadte K. 

efter sin Broder Grev Rud. K . Besiddelsen a f den for det nedlagte 

Friherskab Conradsborg substituerede Fideikommiskapital.

C, Zyiphen Adder.

K n u tse n , J o h a n , — 154^, meklenborgsk Prælat, var fra 

Husum. Naar han og Broderen Mattis (s. ndfr.) angives at være 

Sønner a f  Kong Frederik I ’s naturlige Datter Geske, da synes dette 

a f  kronologiske Grunde at være en Umulighed. Efter at have 

fuldendt sine Studier, taget den juridiske Doktorgrad og foretaget 

store Rejser gik J. K . til Meklcnborg, hvor han allerede 1520 

nævnes som Domherre i Schwerin. 1525 træffe vi ham i Tjeneste 

hos Hertug Albrecht den smukke a f  Mcklenborg. 1 Modsætning 

til Broderen var J. K . en ivrig Katholik og bidrog væsentlig til
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Hertugens og dennes Gemalindes Tilbagetræden til Katholicismen 

i532» ligesom han i det hele i denne Tid var en a f Hertugens 

mest betroede Raadgivere baade i religiøse og politiske Spørgsmaal. 

Han brugtes meget i diplomatiske Sendelser, saaledes 1532 til Rigs

dagen i Regensburg, over hvilken han har efterladt sig en Dagbog, 

1533 fii Kejser Carl i Italien, hos hvem han arbejdede ivrig 

for at bringe et Æ gteskab i Stand mellem en a f  Kong Christian III’s 

Brødre og Christian II’s yngste Datter. Hans Virksomhed lønnedes 

med en hel Række gejstlige Embeder, saaledes var han Præst til 

St. Mariæ Kirke i Wismar, Provst i Luneburg og Domheixe i Lybek 

og Slesvig foruden i Schwerin. Han døde 3. Juni 1546 og ligger 

begravet i Lybek.
Allg. Deulsche Bi<̂ ;rftphie XVI. Jahrbb. d. Vereins f. meklenb. Gesch. 

XXXIX. X. Laurstn.

K n u tsen , M atth ias, — 1674— , omflakkende Litterat, blev fodt 

o. 1645 i Oldenswort (i Ejdersted), hvor Faderen var Organist. I 

sin tidlige Barndom mistede han begge Forældre. Han fik først 

Undervisning i Stedets Hovedskole, men blev derefter sendt til 

Kønigsberg, hvor han havde en Broder, der var Organist. Denne 

behandlede den velbegavede, men urolige Dreng strængt, hvorfor 

han i sit 15. Aar løb bort og tiggede sig fra Sted til Sted tilbage 

til sin Fødeby. Snart blev han dog sendt tilbage til Kønigsberg, 

blev Student der, men begyndte derefter et tøjlesløst, omflakkende 

Liv. 1668 lod han sig indskrive ved Universitetet i Kjobenhavn; 

men i yderlig Fattigdom fægtede han stadig hjemløs omkring i et 

opsigtvækkende Ydre og disputeresyg, hvis nogen vilde indlade sig 

med ham. Han hjemsøgte sine Frænder i Sles\ig og Holsten, blev 

en Tid Skoleholder i Siiderau ved Krempe og prædikede ogsaa flere 

Gange i Krempe med stærke Udfald mod Statskirken; men da han 
samtidig vakte Forargelse ved sit slette Levned, forbødes det ham 

at betræde nogen Prædikestol i Landet. Saa var Krigen mod Præ

sterne fuldt ud erklæret fra hans Side. Han forlod dog de hjemlige 

Egne, kom til Sachsen, og fra Jena udspredte han adskillige Flyve

skrifter, hvori han undertegnede sig som «Hans Friedrich von der 

Vernunft*, raed vilde Udfald mod Bibel og Kirke (1674). Han 

vilde indbilde Læserne, at han havde stiftet en Sekt, «Samvittigheds- 

mænd» (conscientiarii), der allerede talte over 700 Tilhængere, der

iblandt mange a f den studerende Ungdom, for hvem det stod klart, 

at den kristelige «Koran» var fuld af Løgn og Bedrag, men Sam

oansk biogr. Lex. IX . Juni 189$. 20
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vittigheden den eneste, rette Bibel; der existerede ingen Gud eller 

Himmel eller Helvede, og alle Præster burde udjages a f  Verden. 

Det akademiske Senat i Jena blev ganske betænkeligt og lod an

stille omhyggelige Undersøgelser, der dog snart bragte det Resultat, 

at Fortællingen om K .s mange Tilhængere kun var pralerisk Op

spind; men Sagen toges dog saa alvorlig, at Professor Musæus i 

Jena udgav et lærd Modskrift. Da der derefter indlededes retslig 

Forfølgning mod K ., fandt han det raadeligst at gjøre sig usynlig 

ved Flugt, og hans Spor forsvinde nu aldeles.
Theol, Studien u. Kriiiken i$44, S. 969 Moller, Cimbria lit. I. Allg. 

Deutsche Biographie XVI. A . Janizen.

K n u tsen  (Knutzen), M attis, 1495— 1559, Kjøbmand. Denne 

Mand, der har store Fortjenester a f  Reformationens Indførelse og 

Fremgang i Husum og Egnen der omkring, var en Broder til oven

nævnte Dr. jur. Joh. K. Han maa have studeret, da han var 

vel bevandret i det latinske Sprog. For øvrigt var han allerede en 

velhavende Kjøbmand i Husum, da Herman Tast (o. 1522) beg)mdte 

at prædike B^angeliet her. I M. K.s Gravskrift hedder det, at han 

«som den første Og eneste tog sig a f  og opholdt det guddommelige 

Ords Forkynder, ikke uden Fare for Liv og Gods, og han indrettede 

sit Hus til den hellige Forsamling, da Kirken nægtedes den a f 

Evangeliets Fjender. Ligeledes forøgede han (senere) Skolens Ind

tægter til Optugtelse a f lærde og fromme Lærere*. I det hele var 

han en Hædersmand. Christian III viste ham 1537 den Udmærkelse 

at fritage ham fra at staa under anden Jurisdiktion end Kongen 

og hans Raad. Da han flyttede sin Forretning til Kiel, blev han 

cn af Stadens Raadmænd og døde her 14. Febr. 1559.
Kirkehist. Saml. 4. R. I, 594. Westphalen, Monuraenta ined. IV, 3359.

H . F . Rørdam.

K o b sen , K nud, 1470, Qiskop, s. Mikkelsen.

K o ch , jvfr. Kock og Kok.

K o ch , C o rn eliu s P e te r  A u g u st, 1816— 92, Handelsmand og 

Skibsreder, var født i Husum (Slesvig) 12. Sept. 1816. Hans For- 

ældre vare Kjøbmand K. og Doris f. Andersen. I sit 16. Aar kom 

han til Kjobenhavn og arbejdede i et Par Aar paa nogle Handels- 

kontorer, indtil han fik Ansættelse hos Chr. Broberg & Søn, hvor 

han forblev i adskillige Aar, indtil han selv etablerede sig. I Be

gyndelsen beskæftigede han sig med almindelig Agenturforretning



K(>ck, Com. P<t. Aug. 307

O g  Kornhandel, men senere kastede han sig over Dampskibsexpedi* 

tion, og efterhaanden gik han ganske op i denne Virksomhed, der 

ikke levnede ham Tid til anden Forretning, Paa det nævnte Om* 

raade har han indtaget en fremragende Stilling. Hans Foretagender 

have lagt Grunden til Danmarks udenrigske Dampskibsfart, og han 

har i en Aarrække deltaget i Ledelsen a f den væsentligste Del af 

denne. 1845 Expeditør for «Caroline Amalie« og 1847

tillige for «Laaland» og «Sjælland». I Begyndelsen a f  50erne traadte 

han i Forbindelse med et skotsk Firma og gik kort efter i Kom

pagni med en yngre Deltager i dette, William Henderson, under 

Firma «Koch &  Henderson«. Dette Firma fik efterhaanden en 

meget betydelig Redcriforretning og ejede et stort Antal Damp

skibe. Bl. a. anskaftede Firmaet det første Skruedampskib, der 

kom ti! Kjøbenhavn (<Rhoda»). 1858 overtog K . Postfarten paa 

Island med Dampskib. 1856 foranledigede han Stiftelsen a f  «det 

almindelige danske Dampskibsselskab«, hvis Leder han blev, og 

hvis Formaal var at virke hen til, at Nord- og Østersøfarten efter

haanden kunde komme under dansk Flag. Da han i 1866 havde 

gjort Skridt til i Forening med sine engelske Forbindelser at op

rette et Selskab til Besørgelse a f Dampskibsfarten mellem Danmark 

og England, krydsedes hans Planer ved den i London udbrudte 

Handelskrise, i det Englænderne trak sig tilbage, og den fornødne 

Kapital til Betalingen a f de bestilte Skibe derfor blev vanskelig at 

tilvejebringe. Dette gav Stødet til Dannelsen a f «det forenede 

Dampskibsselskab«, der begyndte som en Sammensmeltning a f Koch 

& Hendersons, H. P. Priors og det almindelige danske Dampskibs

selskabs Rederiforretninger og tillige overtog de Skibe, som K. 

havde bestilt i England. K. blev nu Direktør for det forenede 

Dampskibsselskabs Udenrigsfart, medens Prior overtog Ledelsen a f 

Indenrigsfarten, og ved Priors Død (1875) blev K. Direktør for 

begge Afdelinger. Som Enedirektør fungerede han indtil 1887, da 

Kommandør Normann indtraadte som Meddircktør. Sin Stilling i 

Direktionen beholdt K. til sin Død, 9. Marts 1892, og han har 

saaledes en væsefitlig Del i den betydningsfulde Virksomhed, som 

Selskabet har udfoldet til Fordel for hele det danske Næringsliv. 

—  1891 blev han udnævnt til Etatsraad. Han var gift med Wil- 

helmine Jørss, Datter a f  Bager j .  i Schwerin.
(Schovelin,) Det forenede Dampskibs Selskab (1891). lUiisir. Tid. 20. 

Marts 1892. B. M<yer.

20*
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K o ch , D etlef, 1744— 1815, Præst, er født i Flensborg 13. April 

1744. Han var fra 1776 Professor i Logik og Veltalenhed i Zerbst 

og blev 1780 Præst i Oversø i Flensborg Amt, fra hvilket Embede 

han tog sin Afsked 1813; han døde i Store Solt t i . April 1815. 

Han har udgivet en Del Prædikener og Afhandlinger om, hvorledes 

Prædikener skulle indrettes efter et oplyst Aarhundredes Behov, 

alt paa Tysk.
Kordeŝ , Schlesw.-Holst. SchriftsteUer-Lex. Koch.

K o ch , Em il Ferdinand, f. 1835, Prsest og Forfatter. E. K. 

blev født 6. Avg. 1835 i Kjobenhavn, hvor hans Fader, Emst Bern

hard K., var Skræddermester, senere Fyrbøder i Brandforsikrings- 

kontoret; hans Moder hed Marie Regine f. Schwartz. Blev 1853 

dimitteret fta Metropolitanskolen og 1858 theolog. Kandidat. Han 

tog meget ivrig Del i Studenterforeningslivet, men forsømte ikke 

derover sine videnskabelige, især theologiske, æsthetiske og litterær* 

historiske, Studier; fik 1865 Universitetets Guldmedaille for Besva

relsen a f den theolog. Prisopgave: eJesper Brochmand som theo* 

logisk og asketisk Skribent* (trykt, noget forkortet, i «Ny kirkehist. 

Saml.» III). 1866 blev han Dr. phil. for en Disputats om Oluf Borch, 

foretog 1869 og 1871, til Dels med offentlig Understøttelse, viden

skabelige Rejser, paa hvilke han især opholdt sig i Strasburg, Rom 

og Genf. Blev 1872 Sognepræst i Skibet, 1878 i Tiist og Kasted, 

1883 i Hovlbjærg og Granslev og s. A . tillige Provst for Lysgaard, 

Hids og Hovlbjærg Herreder. Som Præst har han nærmest sluttet 

sig til den indre Missions Retning og har udgivet adskillige Præ

dikener og theologiske Litteraturanmeldelser samt nogle mere viden

skabelige Afhandlinger. Fra hans yngre Dage skrive sig en Del 

Digte og Viser, smaa Noveller, Rejseskitser o. lign.
Elvius, Danmarks Præstehist. 1869— 84 S. 2I7 f. Universitetsprogtam lil 

Reformationsfesten i866. Vilh. Ban^.

K o ch , F red erik  Julius, f. 1816, Handelsgartner. K. er fodt

23. April 1816 i Bernstorf Haves Gartnerbolig Son af Johan 

Rudolf K. (f. i Svansen i Slesvig 1777, f  som Jordbruger og Gartner 

paa Frederiksberg 1844). 1830 kom K. i Gartnerlære hos P. W.

Hintze paa Vesterbro i Kjøbenhavn, og efter at have opholdt sig 

der i 4 Aar kom han som Elev til Frederiksberg Slotshave, hvorfra 

han tog Gartnerexanien 1835. Efter dernæst at have arbejdet som 

Medhjælper sammesteds til 1839 rejste han til England, hvor han
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havde Plads dels paa et storre Herresæde, dels i ct a f T^ndons 

storste Handelsgartnerier. 1842 forlod han England og gjorde der

efter en Rejse gjennem Frankrig og Tyskland. 1843 K . Plads 

i Botanisk Have i Kjøbenhavn, og 1845 etablerede han sig i sin 

nuværende Ejendom, Vesterbrogade Nr. 260. K.s Handelsgartneri 

har gjennem en lang Aarrække været anset for et Mønster paa 

Orden og fortrinlig Plantekultur, og specielt bar det været bekjendt 

for sin Rosenkultur og for Dyrkning a f Vin i Potter. K. har sjæl

den svigtet ved Havebrugsudstillingeme, og talrige ere de Præmier, 

som paa disse ere bievne tilkjendte ham saa vel for større som 

for mindre Plantesamlinger. Til Trods for at K. er en ualmindelig 

kundskabsrig Mand, til hvem man sjælden henvender sig forgjæves 

om Oplysninger paa Gartneriets Omraade, foreligger der kun nogle 

faa mindre Afhandlinger fra hans Haand. 16. Juni 1851 ægtede 

han Oline Winstrup (f. 2. Okt. 1820 f  23. Dec. 1859), Datter af 

Mekanikus W. 23. Dec. 1864 ægtede han Marie Andersen (f. i. Maj 

1837), Datter a f  Værtshusholder A. i Kjøbenhavn. L . ffebveg,

K o ch , H an s C h risto p h er E lers, f. 1854, Forstmand. K., 

Søn a f Forstinspektør Gustav Adolph Stanley K . og Johanne Mi- 

chacline f. Aagaard, er født i Hillesvig ved Saxkjøbing 1. Juli 1S54. 

K . blev Forstkandidat 1875, næste .^ar Assistent ved Statsskovene 

og 1883 Skovrider paa Brahetrolleborg, senere tillige ved flere andre 

Godser. Som praktisk Forstmand har han været meget virksom, 

ikke mindst i nyeste 'l'id, da Stormen 12. Fcbr. 1894 bragte ham 

en Række vanskelige Opgaver, i det den fældede i Mili. Kbfd. 'J’ræ 

i Brahetrolleborg Skove. I forstlige Tidsskrifter har han skrevet flere 

Arrikler, a f hvilke de betydeligste ere «Om Stamme-FormtaU (1880) 

og »Brahetrolleborg Skovdistrikt 1786— 1886» (1893). —  K . ægtede 

1883 Charlotte Frederikke Emilie Holm (f. 20. Juli i86x), Datter a f 

Sognepræst J. L. F. H. A . Oppennann.

K o ch , H an s H enrik, f. 1836, Søofficer, er Søn a f  neden

nævnte Bygningsdireklor Jørgen Hansen K. Han blev født 28. Dec. 

1836, blev allerede i sit 7. Aar indskreven til Kadet, da han gjennem 

sin Moder nedstammede fra en Række Søofficerer, var som Dreng 

et Par Togter til Sos med Marinens Skibe (1847 og 49), blev der

efter Sokadet, Lieutenant 1856, Kapitajn 1S73, Kommandør 1885 og 

Kontreadmiral 1893. Fra 1858— 61 var han til Kofiardis som Over

styrmand, besøgte Sydamerika og foretog en interessant Sejlads op
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ad Floden Orinoco. Blandt hans Orlogstogter kan nævnes: i86i 

med Fregatten «$jælland» i Vestindien, 1864 med Fregatten «Jyh 

land» i Nordsøeskadren, hvor han 9. Maj deltog i HelgolandafiTæren, 

1867— 69 Kadetoflicer, 1870— 72 næstkommanderende med Fregatten 

«Tordenskjold», som udlagde Telegrafkabler i de østasiatiske Far* 

vande, 1873 Chef for Kanonbaaden «Willemoes» under den saa* 

kaldte Lodskrig, 1875 næstkommanderende i Fregatten «Jylland», 

Chef for Kongens Dampskibe «Slesvig» 1878 og <Danebrog» 1881 

og 1885, 1882 Chef for Krydseren «Diana» paa Togt til Island, 

1887 og 90 Chef for Panserskibet «Ivar Huitfeldt», 1892 Flagkapi- 

tajn hos Chefen for Kjøbenhavns flydende Defension. 1865— 67 var

K . i fransk Orlogstjeneste paa Togt til Cochinkina og i Middel

havet, 1873 ansattes han som Gouvernor, senere som Adjudant, hos 

Prins Valdemar, 1886— 92 var han Adjudant hos Kongen. 1869 var 

han som Brudesvend tilstede ved Kronprins Frederiks Bryllup i Stock

holm. 1 sin Kgenskab a f  Adjudant overværede han 1874 Tusend- 

aarsfesten paa Island og var desuden tilstede ved den russiske 

Kejserkroning i Moskov 1881 samt ved Prins Valdemars Bryllup i 

Eu 1885. Som Kontreadmiral cr han bleven Chef for Hovedstadens 

flydende Defension. 1891 fik han Danebrogsordenens Kommandør- 

kors. —  K. blev gift 1877 med Ragnhild Finsen (f. 5. Avg. 1858 

t  19. Juli 1880), Datter a f  Overpræsident S. H. S. F. (V, 162).

C With.

K o ch , H an s L u d vig  Em il, f  1851, Præst. Emil K. er en 

Sød af Sognepræst Hans Peter Gyllembourg K . og dennes anden 

Hustru, Anna Oline f. Parelius. Han blev født 23. Juli 1851 i 

Sonder Kirkeby Sogn paa Falster, og efter at have gjennemgaaet 

Nykjøbing Skole blev han 1869 dimitteret til Universitetet. 1874 

tog han theologisk Attestats, 1878 blev han personel Kapellan hos

L. N. Helveg (VII, 320) i Odense og efter Helvegs Dod (1883) hans 

Efterfolger som resid. Kapellan ved St. Knuds Kirke og Præst ved 

Graabrødre Hospital. Han har (1893— 94) udgivet en Andagtsbog: 

«Lys i Mørkes, der vinder megen Paaskjonnelse.
Elvius, Danmarks PræstehUt. 1869— 84 S. 380. F r, N ithtn.

K o ch , H an s L u d vig  Schielderup  P a re liu s, f. 1837, Præst 

og historisk Forfatter. Ludvig K . er født i Vodder i Haderslev 

Vesteramt 29. Jub 1837 og Søn a f Præsten Hans Peter Gyllembourg 

K. ( t  23. Marts 1883) og Karen Magdalena Amalie f. Parelius 

( t  27. Nov. 1846). Han blev Student fiu Nykjøbing 1856, theolog.
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Kandidat i86i, deltog i Krigen 1864 og blev 1866 Bestyrer af en 

Privatskole i Vejstruprod i det sydlige Jylland tæt ved Grænsen. 

Skjønt han var flildt optagen af denne Virksomhed, fulgte han dog 

Datidens religionsfilosofiske Stridigheder med stor Interesse og ud

gav 1S67 Skriftet; »Theologien er dog en Videnskab*. Det var 

rettet dels imod Professor R. Nielsens Angreb paa Theologicn i 

«Grundideemes Logik* og dels imod den saakaldte «kirkelige A n

skuelse*, der gik R . Nielsens Ærende. 1868 blev K . Forstander 

for Folkehøjskolen i Brøns i Sønderjylland, hvor han virkede til 

1S70, da Højskolen lukkedes a f den preussiske Regering. 1871 blev 

han resid. Kapellan i Nykjøbing paa Sjælland, 1876 Præst i Skjelby 

og Gjedesby paa Falster, hvorfra han 1877 udsendte Stridsskriftet 

«Kristendommen og den frie Tanke*, et vægtigt Indlæg i Kampen 

mod Brandesianismen og Nyrationalismen. 1880 blev han Præst i 

Brønshøj og Rødovre paa Sjælland, 1882 Prov'st over Smørum og 

Sokkelunds Herreder og 1892 Præst i Glostrup. Udbyttet a f  et flittigt 

Arkivstudium har han nedlagt i en Række historiske Skrifter, iblan<lt 

hvilke maa nævnes: <Biskop N. £. Balle* (1876), «Den danske Kirkes 

Historie 1801— 54* (1879 og 83), cDcn danske Landsbyskoles Historie 

til 1848* (1882), »Christian V I’s Historie* (1886), »Fortællinger a f 

Danmarks Kirkehistorie 1517— 1848* (1889, i Forbindelse med Dr.

H. F. Rørdam), og i ikke faa Bidrag i historiske og theologiske 

Tidsskrifter. —  21. April 1866 ægtede han Caroline Henriette Win- 

ding, Datter a f  prakt. Læge Johannes Cramer W. S. M . Gjellerup.

r

K o c h , Joh an  G eorge C h risto ffer F re d e rik , f. 1827, Borg

mester, Politiker. Han fødtes i i .  Juni 1827 paa Østergaard i Tul- 

strup Sogn, Aarhus Amt, og er Søn a f Proprietær Frits Ernst K. 

og Juliane Marie f. Schmidt. 1845 blev han Student fra Aarhus 

Kathedralskole og 1851 juridisk Kandidat. Det følgende Aar bestod 

han Prøven i slesvigsk Ret og blev s. A . Fuldmægtig i Ministeriet 

for Slesvig. 1853 blev han Politimester, Raadmand og Auctionarius 

i Byen Slesvig, 1856 Herredsfoged i Vis og Ugle Herreder, Flens

borg Amt, og 1859 Medlem a f Appcllationsretten i Flensborg, hvor

fra han fordreves 1864. Fra den Tid har hans Virksomhed væsent

ligst været knyttet til Odense, hvor han 1866 blev Byfoged, By- og 

Raadstueskriver og 1877 Borgmester og Avktionsdirektør. 1869 blev 

han Direktør for den sydfynske Jærnbane, og s. A. valgtes han for 

Odense til Medlem af Folketinget. Ved Valgperiodens Udlob 1872 

opgav han sit Sæde i Tinget, men stillede sig igjen 1876 og valgtes
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uden Modkandidat. Det samme var Tilfældet i 1S79; men i 1881 

opgav han, som er en Tilhænger a f Højre, definitivt sit Sæde i 

Folketinget, hvor han var anerkjcndt som en habil og formfuld 

Taler, der særlig tog Ordet i kommunale og finansielle Spørgsmaal. 

A f  Finansudvalget var han et virksomt Medlem. Senere har han 

paa det kjøbstadkommunale Omraade og ved den offentlige Be

handling a f  Næringssporgsmaal indtaget en ledende Stilling som 

Formand siden 1883 for KJøbstadforeningen og som Formand for 

den i 1890 nedsatte store Kommission angaaende Næringslovens 

Revision, der afgav Betænkning i Sommeren 1893. For Odenses 

særlige Vedkommende har han i første Række været medvirkende 

ved de Beslutninger, der have fort til Opførelse a f  4 nye Kommune

skoler og et nyt Raadhus, Omordning og Udvidelse a f Sygehuset, 

Udvidelse a f  Odense Havn og Kanal med en Bekostning af

o. 1200000 Kr., Ordning a f  Gamisonsforholdene ved Opførelse a f 

2 Kasemeetablissementer osv. Ved I^ndstingsvalget 1S94 valgtes 

han i Odense som i. Landstingsmand for 6. Kreds. 1882 udnævntes 

han til Kommandør a f  Danebrogsordenens 2. Grad, 1892 a f  i. Grad. 

1885 benaadedes han med Fortjenstmedaillen i Guld. —  Han æg

tede 13. Dec. 1853 Fro Mathilde Friis (f. 16. Avg. 1819), Datter af 

Etatsraad F. til Gjedsergaard. C. Christensen.

K o ch , Jørgen  H an sen, 1787̂ — 1860, Arkitekt, født 4. Sept. 

1787 paa Christianshavn, var Søn a f Skibsbygmester Jørgen Hansen 

K. (f. 1745 t  i8oi) og Anna Cathrine f. Volkersen (f. 1758 f  1809). 

Han var først i Tømmerlære, blev dernæst Elev af C. F. Hansen 

(VI, 594) og gjennemgik Kunstakademiet, hvis forskjellige Medailler 

han efterhaanden fik, den store Guldmedaille 1816 for Opgaven 

<et Militærsygehus«. 1817 rejste han til Italien og Grækenland, 

hvor han gjorde flittige Studier; paa Rejsen traf han Akademiets 

Præses, Prins Christian Frederik, som fik en Interesse for ham, 

der ikke svækkedes senere i Livet. Efter at have besøgt Pari.s og 

London vendte han hjem 1822 med et stort Ry som talentfuld 

.‘\rkitekt; forskjellige italienske Akademier havde optaget ham som 

Medlem, og paa 2 indsendte Projekter, til et Universitet og et 

Kunstmusæum, blev han enstemmig agreeret ved Akademiet her 

hjemme 1822. Aaret efter blev han udnævnt til kgl. Bygnings

inspektor, 1831 blev han Medlem a f Akademiet paa «et Landslot 

med Hofkapel og Theater«, 1835 Professor i Bygningskunst, 1S44 

og 47 Direktør for Akademiet. Han blev Medlem a f Bygnings-
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kollegiet og Komiteen for Thorvaldsens Musæum, Bygningsdirektør 

1850, hædredes med danske og fremmede Ordener og Titler (Justits- 

rand 1829, Etatsraad 1832, Konferensraad 1848, Kommandør a f Dåne- 

brog 1841). 1855 trak han sig tilbage fra sin offentlige Virksomhed 

og døde 28. Jan. 1860. I 1828 havde han ægtet Ida Wulff (f. 11. Nov. 

1806 t  19. Nov. 1876), Datter a f Admiral Peter Frederik W. —  K.s 

Virksomhed som udøvende Arkitekt kom ikke til at svare til hans 

Forventninger; han opførte nogle Skoler, Raadhuse, et Cellefængsel, 

nogle Privatbygninger, f. Ex. Etatsraad Hansens Ejendom, Hjørnet 

a f Bredgade og Fredericiagade, osv. Han udvidede det store kgl. 

Bibliothek og ombyggede det Holsteinske Palais i Stormgade, han 

restavrerede det kongl. Theater 1827 og flere a f  de kongl. Palaiser. 

T il l'horvaldsens Musæum indsendte han flere Projekter, men trak 

sig krænket tilbage inden Afgjorelsen. Som praktisk Embedsmand 

udfoldede han derimod cn gavnlig Virksomhed. Efter Udtalelser 

a f samtidige, baade Kunstnere og Lægfolk, har han haft sin per

sonlige Optræden imod sig.
Weilbach, Konstnerlex. C. Bruun L . P. Fenger, Thorvaldsens Musæums 

Hist. Museum 1894, I, 73 ff. £ rik  SchiødU.

K o c h , O tto  V ald em ar, f, 1852, Arkitekt. V. K . er Hel

broder til ovennævnte Pastor Hans Ludv. Emil K. og er født i 

Sonder Kirkeby Præstegaard paa Falster 20. Okt. 1852. Efter endt 

Skolegang i Nykjøbing Latinskole kom han i Mølle- og Maskin- 

byggerlære, derefter i Tøramerlære og endelig paa Kunstakademiet, 

hvor han hk Afgangsbevis 1879 og den lille Guldmedaille 1884. 

Han har foretaget Rejser i Tyskland, Schweits og Italien 1880, 84 

og 86, den sidste paa Stipendium fra Kunstakademiet. Han har 

vundet Præmier i forskjellige Konkurrencer, bl. a. i begge Raadhus- 

konkurrencerne. A f  selvstændige Bygninger kan nævnes nogle Pri

vathuse i Kjobenhavn og Odense, Kommuneskolerne i Utterslev, 

Rødovre og Ishøj 1884— 91, Kirken i Utterslev 1894— 95 og Zions- 

kirken paa Strandvejen, paabegjmdt 1895. A f  dekorative Arbejder: 

en Del Møbler, Jury værelset paa Udstillingen 1888 og Bethlehcms- 

kiosken sammesteds, Herholdts Ærestavle 1892, Grademonumentet 

1892. K. har opmaalt et betydeligt Antal gamle danske Kirker og 

Herregaarde, og i Optegningen a f disse har han udviklet en sjæl

den virtuosmæssig Elegance og Sikkerhed i Pennens Behandling. 

Hans store Kjendskab til vore ældre Bygninger har sat litterære 

Spor i hans Virksomhed som Medredaktør a f «Tegninger a f ældre
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nordisk Arkitektur* og som Udgiver a f  * Kirkerne i Salling Nørre- 

herred* (1S93), ligesom han har et større Værk over Danmarks 

Kridtstenskirker under Arbejde. 1887 ægtede han Anina Ludvigsen 

(f. 1858), Datter a f  Grosserer 1.. Fra 1891 har han været Borger

repræsentant i Kjobenhara, fra 1893 Medlem a f Bygningskommis

sionen. I Skrift og Tale har han været en virksom Hævder a f  den 

gode Smag og de gode Traditioner i Bygningskunsten.
Tidsskr. f. Kunstindustri 1892, S. 185. JErtk Schiødtf.

K o ch , P e te r  C h ristian , 1807— 80, Redaktør, en Søn a f Par

cellist og Smed Christian Jørgen K . (f. 6. Avg. 1764 f  i April 1848) 

og Ulrika Antonette f. Kjærgaard (f. 1772 f  i Marts 1824), var fodt 

19. Febr. 1807 i Tiset paa Gram Gods. Hans Bedstefader var 

den i Mallings «Store og gode Handlinger* nævnte Kromand og 

Smed Jørgen K . ( f  1803). Som 13 Aars Dreng kom han, uden 

at have erhvervet sig synderlige Skolekundskaber, i Kjøbmandslære 

i Haderslev, hvor han blev 16 Aar i en og samme Forretning 

(C. A. Petersens), indtil han 1836 etablerede cn Kjobmandshandel. 

Hans første politiske Handling var en Sang, han digtede til en 

Skyttefest ved P. H . Lorenzens Hjemkomst fra den første Stænder

forsamling. Vod samme Tid imdfangede han, tilskyndet a f  sin Bro

dér, en omrejsende Kniplingshandler, Tanken om at udgive et dansk 

Ugeblad til Folkets Oplysning. Den samme Tanke havde Profes

sorerne C. Flor (V. 212) og C. Paulsen i Kiel haft, og efter at K. 

var kommen i Forbindelse med dem, opnaaede han, dog først efter 

flere frugtesløse Forsøg hos Regeringen paa Gottorp, ved deres 

Hjælp gjennem Prius Christian og hans Kabinetssekretær Adler 

(1, 105) 20. Marts 1838 en kongl. Bevilling til at udgive et dansk 

Ugeblad i Haderslev, men det maatte hverken optage politiske 

Efterretninger eller Afhandlinger, ej heller Avertissementer, hvorpaa 

det tyske Ugeblad «Lyna> havde Privilegium, ligesom det ikke 

maatte forsendes med Brevposten. Det i. Nummer udkom 15. Juni 

1838 (Aarsdagen for Danebrogs Himmelfald i Slaget ved Lyndanis) 

med Navnet »Danevirke*. K .s første faste Medarbejdere vare, 
foruden Flor og Paulsen, Dr. E. Manicus i Ekemforde, Herreds

foged v. Wimpffen i Flensborg, Justitiarius Jaspersen i Nordskov 

(VIII, 392), Pastor T . H. Jensen i Bov (VIII, 429) og Pastor J. Han

sen i Notmark (VII, 24). Bladet blev trykt hos den tyske Bogtrykker 

Seneberg, der udgav «Lyna», men kun til Nr. 7. Seneberg næg

tede at trykke det mere, og K. maatte da til Flensborg, hvor
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«Danevirke* blev trykt i henved et Aar. I Okt. 183S opnaaede 

K . Forsendelsesret med Brevposten, men forst Aaret efter (4. Juli) 

ved Prins Christians Hjælp Tilladelse til at anlægge et eget Trykkeri 

og, da Prinsen var kommen paa Tronen, 1840 Ret til at optage 

Avertissementer. Fra 1. Jan. 1840 udgik «Dåne virkes 2 Gange om 

Ugen. Men jo  større Udbredelse og Betydning Bladet fik, desto 

skarpere blev K . set paa Fingrene a f Censuren, og da Nationalitets- 

kampen 1842 brod ud i lys Lue, og P. H. Lorenzen blev cn a f  K.s 

vigtigste Raadgivere og Medarbejdere, var «Danevirkes» Indflydelse 

rodfæstet. Hele Bevægelsen i det danske Slesvig lededes gjennem 

«Danevirke», og K . viste sig denne Opgave fuldkommen voxen. 

Med Snildhed og Snarraadighed forstod han at sno sig mellem de 

mange Faldgruber, Avtoriteteme og Slcsvig-Holsteneme lagde for 

hans Fod, og hverken de hyppige Beslaglæggelser eller gjentagne 

Bøder formaaede at drage ham bort fra hans Vej. l^edclsen af 

«Daoevirke> til 1848 er K .s store Fortjeneste, som ikke formindskes 

ved, at meget a f det bedste a f Bladets Indhold er flydt a f  andre 

Penne end hans, thi Aanden var hans, og over for I^ven bar han 

Ansvaret for det hele. K . var i disse Aar den, der med størst 

Udholdenhed, med en oprigtig, glødende Begejstring og uden egen

nyttige Bevæggrunde har hjulpet til at vække Danskheden i Sønder

jylland til nyt Liv.

1 Dec. 1842 forsøgte K. at oprette et Selskab i Nordslesvig 

under Navn a f «Cimbria» med det Formaal at modvirke Rigets 

Søndersplittelse og hævde den dansktalende Nationalitets Rettig

heder i Slesvig. Han forfattede en udforlig Indbydelse, som han 

dog ikke vovede at lade trykke i sit eget Trykkeri, men sendte 

til Kjøbenhavn for at faa den trykt. Her blev Opfordringen an

holdt a f  Reiersen, som sendte den til danske Kancelli, der lod 

den gaa videre til tyske Kancelli, som i sit Svar bad danske Kan
celli «forhindre Udbredelsen af sligt Smitstof^ og selv forbød Op

rettelsen a f «Cimbria» i Henhold til den gottorpske Regerings og 

de stedlige Myndigheders Forslag. Men allerede et halvt Aar efter 

lykkedes det K . og hans Medarbejdere 12. Juni 1845 danne «den 

slesrigske ForeDing>, i hvilken han dog først indtraadte 1 Febr. 

1844, i det han indtil da «holdt sig bag Kulis$eme». Fra 19. Jan. 

1846 til 1852 var han Foreningens Sekretær. Under Treaarskrigen 

vare F’orholdene meget vanskelige for K . Han havde i. Jan. 1848 

overtaget «L>’na* med Trj^kkeri, og det var hans Hensigt at lade 

cLyna» vedblive at udgaa ved Siden a f «Danevirke» for der-
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igjennem at paavirke de tysktalende Slesvigere; men kort efter Op

rørets Udbrud maatte han flygte til Kolding, hvor «Danevirke» 

udkom 25.— 30. April, der fra til Middelfart, hvor det udgik i hele 

Maj Maaned, kom saa tilbage til Haderslev, men maatte 29. Juni 

paa ny flygte, denne Gang til Kjøbenhavn, hvor «Danevirke» 

udkom, indtil han i Sept. 1849 atter kunde vende tilbage til Ha

derslev; men først i Sommeren 1851 blev «Danevirke» Dagblad. 

Nytaar 1852 stiftede han «Budstikken, et Folkeskrift til Oplysning 

og Opbyggelse*; Præsten F. E. Boisen i Vilstrup (II, 475) redigerede 

det. Sin tidligere Betydning gjenvandt «Danevirke» dog ikke 

under de forandrede Forhold, og da Minister Raasløff, misfornøjet 

med hele K .s Virksomhed, truede ham med Privilegiernes Fortabelse 

eller Indskrænkning, ja  endog lod ham sætte under fiskal Tiltale, 

opgav K. sin Virksomhed, solgte Blad og Trykkeri i. Jan. 1856 og 

flyttede til Kjøbenhavn, hvor han 1. Jan. 1857 paabegyndte Ud

givelsen a f Ugeskriftet «Øresund», som udkom i 3 Aar. Senere 

blev han en dygtig Fotograf og udgav Tidsskriftet «Alfcn». K. 

havde naturlige musikalske Anlæg og udgav 1847 en «Praktisk 

Sang- og Guitarskole for Folket«, 1850 en »Fædrelandsk Visebog 

med Noder til Melodierne«. Han ægtede 16. Maj 1837 Christine 

Frederikke Metsch (f. 15. Jan. 1813 *j* 25. April 1871), Datter a f 

Kjobmand i Haderslev Martin Rudolph M., og døde 2. Nov. 1880 

barnløs i Kjøbenhavn.
Erslew, Forf. Lex. Dansk Folkeblad l8So, Nr. 29. K. Hede, P. K. Koch 

(1889). lUustr. Tid. XXII, 74. Sønderjydske Aarbøger 1889, S. 125; 1890,8.120.

H . R. Hiort-Lorenzen.

K o ch , P e te r  Ferdinand, f. 1815, Godsadrainistrator. Han er 

Broder til ovennævnte Gartner Fred. Julius K. og født 19. Febr. 

1815 paa Bemstorf med dets rige Minder om Landboreformeme. 

15 Aar gammel kom han som Skriver til Klintholm Godskontor, 

men hans praktiske Anlæg medførte, at Kontrollen med Hoveriet 

tillige betroedes ham. Tog dansk-juridisk Examen 1833, havde 

ikke Raad at studere videre og droges tilbage til det praktiske Liv. 

Paa P. G. Bangs Anbefaling blev han, 19 Aar gammel, 1834 Fuld
mægtig paa Byfogedkomoret i Nykjøbing paa Sjælland, 1841 Fuld

mægtig hos Amtmanden i Holbæk og kaldtes 1844 til Godsforvalter 

paa Gunderslevholm m. m. a f Etatsraad Carl de Neergaard; blev ved 

dennes Død 1850 Medadministrator af Godserne, indtil Arvingerne 

bleve myndige, deltog som saadan i Taxation og Salg a f  o. Halv

delen a f  Bøndergodset, medvirkede ved Administrationen a f  4 andre
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Store Godser og var en søgt og skattet Raadgiver ved Omsætning 

a f større Landejendomme. —  i86i blev han Godsforvalter og Klo- 

stérskriver ved Vemmetofte adelige Jomfrukloster, hvilken Stilling 

han endnu med stor og anerkjendt Dygtighed beklæder. Mang

foldige store Hverv paa Godsadministrationens Omraade have her 

som andensteds været lagte i hans Haand, og deres Losning har 

stadig forøget hans Anseelse, saaledes ved Salget a f  de fleste Fæste- 

gaarde paa Vemmetofte, en stor Del Lejehuses Overgang til Arve

fæste sammesteds, Plan og 'Faxation til Salg a f samtlige Fæstegaarde 

under Bregentved og Herlufsholm osv. Samtidig med at Klosterets 

store Landejendomme forbedredes og opbyggedes, og at dets Virk

somhed udvidedes, er dets Kapitalformue steget med 4 Mili. Kr. 

Hans i de sidste Aar udgivne Skrifter om Vemmetofte Klosters 

økonomiske Udvikling (1892) og om «Carl de Neergaards Liv og 

Virken* (1894) give et Billede af disse Arbejders Betydning. —  

I 4 Aar var han Medadrainistrator a f Grevskabet Bregentved i 

Lensbesidderens Mindreaarighed. —  Hans aabne Sans og levende 

Interesse for Almenvellet tilførte ham ogsaa mange andre Hverv, 

dels kommunale, dels som Bestyrelsesmedlem af Præstø Amts Landbo

forening, af Karise Folkehøjskole og a f Sparekassen for Faxe og 

Omegn o. a. —  Han ægtede 1852 Caroline G. Qvistgaard, Datter 

af Godsejer M. Q. til Gje'^rup; hun døde 1869. •—  1879 udnævntes 

han til Etatsraad. J , C. la Cour.

K o c h , P e te r  F re d e rik , f. 1832, Højesteretsassessor. Han 

fødtes 22. April 1832 i Kjøbenhavn og er Søn a f ovennævnte Byg

ningsdirektør Jørgen Hansen K . i8$o blev han Student (privat 

dimitteret), 1857 juridisk Kandidat og derefter Assistent i Justits

ministeriet, hvor han 1864 avancerede til Fuldmægtig. 1869— 71 

var han tillige konstit. Vicepoliridirektør i Kjøbenhavn. 1871 blev 

han Assessor i Kriminal- og Politiretten, 1878 i Landsover- samt 

Hof- og Stadsretten i Kjøbenhavn, i88o Næstformand i Sø* og 

Handelsretten og 1885 Assessor i Højesteret. V ed Siden a f  sin 

fremragende juridiske Embedsgjerning har han vist særlig Intere.sse 

for Kunst; bl. a. har han i8$o og 1882— 90 været Formand i Kunst

foreningen, ligesom han 1S87 blev Medlem a f den ved den kongl. 

Maleri- og Skulptursamling anordnede Indkjøbskomité. Han var 
Formand i den a f  Kultusministeriet i Jan. 1886 nedsatte Kommission 

til Overvejelse a f eventuelle Ændringer i den for det kongl. Kunst

akademi gjældeode Ordning, hvilken Kommissions Indstilling ligger
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til Grund for den nugjældende Ordning a f  Akademiet. End videre 

har han varetaget forskjellige administrative Tillidshverv; fra 187S 

har han været Medlem a f Bestyrelsen for Livsforsikrings- og For

sorgelsesanstalten a f  1871, nu Statsanstalten for Livsforsikring, og 

siden 18S8 Formand i Bestyrelsen. 1884 valgtes han til Medlem a f 

Direktionen for Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn.

1 1882 valgtes K . til Medlem a f Kjøbenhavns Borgerrepræsen

tation, og tra 1885— 95 har han været sammes Formand. Det var en 

overordentlig Tillid, der vistes det den Gang saa unge Medlem, 

I det han kom til at efterfølge saa an.sete Formænd som Højeste

retsadvokat Henrichscn og Tømmermester Kayser; men K. viste 

sig Tilliden værdig og Pladsen voxen, saa at han i Aarenes Løb 

har bidraget væsentlig til at højne Forsamlingens Avtoritet udad til. 

Ved Møderne lagde han Sagerne til rette med overlegen Intelligens, 

og han ledede Forhandlingen med stor personlig Elskværdighed, 

saa at han stedse blev mere afholdt blandt Medlemmerne. Ved 

Valgperiodens Udløb 1894 var han den eneste a f  de afgaaende 

Borgerrepræsentanter, der gjenvalgtes, endogsaa med et betydeligt 

Tal a f  Oppositionens Stemmer. 'I'il Trods for sin Formandsstilling 

valgtes han jævnlig ind i vigtigere Udvalg. Naar han taler, ud

trykker han sig let, med mønsterværdig Klarhed og lx>gik, hvori 

der jævnlig er et Stænk af Lune, som kunde faa selv en Reprimande 

fra Formandspladsen til at glide lettere. I April 1895 frabad han 

sig Gjenvalg som Forsamlingens Formand, hvorimod han modtog 

Valget som Viceformand, i hvilken Stilling han er bleven Flertallets 

naturlige Ordfører i alle vigtigere Sager.

1888 udnævntes han til Kommandør a f Danebrog a f  2. Grad, 

1892 af 1. Grad. 19. April 1S59 ægtede han Mathilde Hauch (f. 9. April 

1831), Datter a f Digteren Johs. Carsten H. (VII, 143). C. ChrisUnsen.

K o ch en , A lb re ch t H einrich  M a tth ia s , 1776— 1847, Præst, 

Søn af Justitsraad, Landretsaclvokat Jacob K . og Christina Sophie 

f. Langheim, er fodt i Kiel 25. Marts 1776. Han studerede først 

Jura, siden Theologi i Kiel, Leipzig og Jena, hvor han blev Dr. phil. 

1801 holdt han filosofiske Forelæsninger i Kiel, og s. A. underkastede 

han sig den theologiske Embedsexamen paa Gottorp. Det næste 

Aar blev han Diaeonus i Gliickstadt, 1806 Sognepræst i Wilster og 

1816 Præst ved Petri Kirke i Kjøbenhavn. 1817 kreeredes han til 

Dr. theol. i Kiel. 1824 blev han hertugelig oldenborgsk Superinten

dent og Konsistorialraad i Eutin, fra hvilket Embede han ent-
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ledigedes 183(5. Han dode 21, Juni 1847 i Flensborg. Han var 2 

Gange gift: i. (1803) med Johanna Fridcrica f. Ruperti (f. 1773 f  1811), 

2. (1812) med Anna Wilhelmina f. Dannemann (f. 1789), begge fra 

Hamborg.

Da K . forlod Kjobenhavn og dansk Tjeneste, medbragte han 

vel en anselig Gave fra Medlemmer a f  Petri Menighed, men han 

efterlod sig et slet Rygte. Allerede 1822 fik han en Mulkt paa 

200 Rdl., fordi han, da et Barn skulde begraves, havde sendt Bud, 

at han ikke havde Tid til at komme, Faderen kunde selv kaste 

Jord paa Liget. Men endnu vierre blev det 2 Aar efter, da han 

suspenderedes og anklagedes for falsk Forklaring for Retten. Uagtet 

han sikkert var skyldig, slap han for Hovedanklagens Vedkommende 

med at frikjendes for videre Tiltale, men han blev for at have ud

stedt urigtige Attester m. m. atter idømt en Mulkt paa 200 Rdl. og 

Sagens Omkostninger. Biskop Munter kalder ham «en hovmodig 

og stridbar Mand, fuld a f  Foragt for de danske, hvorfor han heller 

ikke vilde staa under dansk Øvrighed», og han tilføjer, at det er 

ham en Sorg at se en saadan Mand i sin Faders Embede. —  

Nogle Prædikener, han har udgivet, vise, at han ikke har manglet 

Veltalenhed.
Sclilesw.'Holst. Prov.-B«richt« 1825, 11, 323!. Høst, .\rchiv f. Lov og 

Ret i Danro. I, 185 ff. Erslew, Forf. Lex, Allg. Deutsche Biographie XVI.

L . Koch.

K o ck , jvfr. Koch og Kok.

K o c k , D avid , — 1529, Herold. Mester David Herold, ogsaa 

officielt kaldet «Danmark, rex armorum*, var en Skotte, der allerede 

1496 findes i Kong Hans’ Tjeneste, og som saa vel a f denne som 

af Christian II brugtes meget til diplomatiske Sendelser, især til 

Polen og Rusland, saaledes 1496, 1502, 1505, 1506, 1513— 14, 1517, 

*5̂ 9 5̂2*- Skjønt allerede da en gammel Mand fulgte han
Christian II i Landflygtighed og brugtes i Aarene 1523— 25 i h)rp- 

pige Sendelser til Skotland og England. 1527 skulde han atter 

have været afsendt til Rusland for at udvirke Søren Norbys Ud

frielse a f  Fangenskabet her, men kom ikke afsted paa Grund a f 

Alderdom og Skrøbelighed. I Aarene 1528 og 29 opholdt han sig 

i Tyskland hos Christian II, og han døde 1529.
Dan&ke Mag. 3. R. llX, 105. 139. Allen, Breve og Aktstykker til Chr. 11’$ 

og Fred. l ’$ Hist. I, 483. A . H eist.
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K o ck , Jørgen, — 1556, Møntmester, Borgmester i Malmo, 

det demokratisk-lutherske Borgerpartis Hovedfører paa Reformations

liden, skal have været en Westfaler*. Han «kom til Danmark 

som en fattig Mand, men fik her Rigdom og Ære», siges om ham 

i en Vise fra 1538, og det ikke nogen ringe Rigdom, thi da hans 

Gods 1536 beslaglagdes, anslog Rigshofmesteren Mog. Gjøe hans 

aarlige indtægter heraf blot inden for Malmø Porte til den store 

Sura a f  3000 Mark (o. 6000 Tdr. Rug). Beg>Tidelsea til denne Rig

dom lagdes formodentlig, da han (efter 1510) ægtede den ansete 

kjøbenhavnske Borger Walter Kniphofs Enke, Sidse Cortsdatter, og 

saaledes blev Stiftader til den berømte Søkriger Claus K . (ovfr. 

S. 250); den øgedes, da han 1518 af Christian II indsattes til Mønt- 

mester i Malmø («Jørgen Mønter»), og endnu mere ved en stor 

Handelsvirksomhed og ved en klog og snu Benyttelse a f  de poli

tiske Forhold, efter hans Fjenders (den skibbyske Kronnikes) Udsagn 

ogsaa ved «Aager, Underslæb og Bedragerier*, Saa meget er vist, 

at han naaede en Kigdom og Magt som næppe nogen anden 

Borgermand i Danmark før ham.

Da Christian 11 forlod Danmark, indsatte han (i. April 1523)

J. K.. til Borgmester i Malmø. Dermed beg}mder dennes store poli

tiske Rolle. Under hans Ledelse førte Malmøboerne Kamp med 

den skaanske Adel og udholdt en langvarig Belejring. I Nov. og 

Dec. deltog han derpaa i de Underhandlinger i Roskilde, som førte 

til Kjøbenhavns og Malmøs Overgivelse i Jan. 1524. Der sikredes 

Malmø store Privilegier, og J. K . beholdt sine indflydelsesrige Stil

linger baade som Mønt- og Borgmester. Han indlagde sig ikke 

ringe Fortjenester a f  Malmes Udvikling ligesom hans Forgænger 

Hans Mikkelsen; men medens denne trofast fulgte sin Herre i 

Landflygtigheden, søgte den snilde og ærgjerrige J. K. at naa sit 

Maal, at hæve Borgerstanden, især i de større Stæder, og der- 

igjennem sig selv, ved at indynde sig hos de nye Magthavere, og 

det lykkedes, uagtet hans Stifsøn Claus Kniphof netop paa denne 

'rid vandt sig saa stort et Navn i Christian U ’s Tjeneste. J. K. 

og Sidse Walters, der synes at have været en myndig Borgerfrue, 

begyndte endogsaa en kun lidet hæderlig Forfølgelse a f Hans 

Mikkelsens i Malmø efterladte Familie. Som Møntmester stod J. K.

 ̂ Han maa ikke forvexles med sin lidt ældre .samtidige, J. K . i Kjeben- 
havn, der 1508— 9 laa i Slc^loven paa Kalmar og i $ i i  kæmpede til Søs mod 

Lybekkerne. Han nævnes som død 2$. Febr. 1512.
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i uafbrudt Forbindelse med Frederik I, og denne, som gjorde alt 

for at vinde Borgerstanden, is?er i Kjobenhavn og Malmo, for sig, 

optog endog i 1526 den ærgjerrige Mand i Adelstanden. Omtrent 

samtidig bleve Kjobcnha\Tis og Malmos Raad stærkt udvidede; 

Borgraestervaiget lagdes i hele Borgerforsamlingens Haand, dog at 

Borgmestrene skulde sværge Kongen Troskabsed. Her^æd tik J. K. 

et bredere demokratisk Grundlag at staa paa, og han forstod at 

benytte det. 1527 kaldte han den heftige Reformator Claus Mor

tensen (Tøndebinder) tilbage til Malmø; i ham og den veltalende 

Hans Spandemager £mdt han Mænd, der kunde virke paa Almuen; 

i den lærde Frands Vormordsen, som under J. K .s Beskyttelse op

rettede sin berømte Skole i Malmø, og i den dygtige Skribent 

Peder Laurenssen fandt han Mænd, der kunde optage Kampen 

mod Lunds Ærkebisp og Domkapitel og i dygtige Skrifter forsvare 

den nye Or<lning i Malmo; selv skal han have benyttet den be

rømte Skribent Christiern Pedersen, der efter 1532 nedsatte sig i 

Malmø, som sin private Sekretær. Snart blev Malmø saaledes den 

mest fremtrædende lutherske By; der er her en fastere Ledelse end 

andre Steder; overalt mærker man, hvem der staar i Baggrunden.

Kampen mod Hierarkiet var saaledes i fuld G ang; selv for- 

lenedes J. K. 1532 med Tommerup Kloster. Over for Adelen 

indtog J. K. derimod endnu tilsyneladende den venskabeligste Stil

ling. Den nyskabte Patricier og Pengematador optræder i sine 

snildt beregnede Breve fuldstændig som de hoje Rigsraaders Lige

mand, og de svare ham i samme Tone; adskillige af dem satte 

endog deres Børn i Skole hos Frands Vormordsen og i Huset 

hos J. K.

Hidtil havde J. K . støttet sig til en luthersksindet Konge og 

til Almuen. Med Frederik l ’s Dod forandredes Forholdet. Konge

valget udsattes et Aar; man kunde vente en Barnekongc under 
Ledelse a f et katholsksindet gejstligt og verdsligt Aristokrati: en 

katholsk Reaktion begyndte, Adelen og Gejstligheden havde fore

løbig Magten. For at modarbejde dette indgik J, K. allerede under 

Herredagen 1533 Forbindelser dels med sin Ungdomsbekjendt Am

brosius Bogbinder (Sidse Walters havde i sin Tid «Herberg» i Hans 

Bogbinders Hus) og med Jørgen Wullenwever, dels med Mogens Gjoe 

og Erik Banner. Ved sine adelige Forbindelser (f. Kx. Slotsherren paa 

Malmohus Mogens Gyldenstjerne) var han noje indviet i Rigsraadets 

Tanker. De 3 Borgermænds Planer gik foreløbig ud pa.a, at Kjo- 

benhavn og Malmo skulde aabne Portene for Lybekkerne, naar

Dansk biogr. Lex. IX . Juni 1895. 21
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disses Skibe viste sig i Sundet; man \ilde da soge at sikre sig en 

Konge, der kunde befæste Lutherdommen, om muligt hæve Kjøben* 

havn og Malmo til et Slags frie Rigsstæder og for Lybeks Ved

kommende sikre dets Handelspolitik Sejeren. Først satte man sig i 

Forbindelse med Hertug Christian (IH); men han vægrede sig ved 

at modtage Kronen uden ved et lovgyldigt Valg a f  Rigsraadet. 

Planen var saaledes ved at strande; men da fattede J. K . den dri

stige Tanke i Forening med Lybek at hejse den fangne Kong 

Christians Fane og i hans Navn at rejse Borgere og Almue til 

Kamp for Lutherdom og borgerligt Fremskridt, mod Gejstlighed 

og Adel. At Planen udgik fra J. K ., siges udtrykkelig fra lybsk 

Side, og Wulienwever gik ind paa den. J. K. indledede derpaa 

Forbindelsen mellem Grev Christoffer a f  Oldenborg, da denne paa 

en hollandsk Flaade i Efteraaret 1533 var i Sundet, og Wulienwever. 

Planerne holdtes imidlertid godt skjulte.

Katholikkemes egen Adfserd lettede imidlertid J. K. Opgaven. 

Malmo og de øvrige lutherske Stæder i Skaane bleve paa Æ rke

bispens Foranstaltning erklærede fredløse paa Lunds Landsting; det 

gav J. K . et bekvemt Paaskud til, saa snart Grev Christoffer og 

Lybek i Maj 1534 havde begyndt et Angreb paa Holsten, og 

Tropperne i Malmø vare sendte her til, pludselig at lokke sin gode 

Ven Mogens Gyldenstjeme til sig, tage ham og frere Adclsmænd 

til Fange og at jævne cn Del a f Malmøhus, denne Trusel for Sta

dens Frihed, med Jorden. De adelige Bom  beholdt han som Gisler 

og søgte ved snilde Breve at berolige de bekymrede Forældre og 

at sætte Rigsraaderne Blaar i Øjnene. Samtidig satte han sig 1 

Forbindelse med Kjobenhavn, men her var Ambrosius Bogbinder 

ikke længere Borgmester; det besindigere Parti, der havde Overvægt 

i Raadet, holdt sig tilbage. J. K. begav sig da personlig hemmelig 

til Ambrosius Bogbinders Hus og skal have forsøgt at overrumple 

Slotsbefalingsmanden Johan Urne, næn uden Resultat. Forst da 

Grev Christoffer 21. Juni pludselig viste sig i Sundet med en lybsk 

Flaade, kastede J. K. Masken. I Begyndelsen fik han en meget 

stor Indflydelse hos Greven. Malmø og Kjobenhavn fik en temmelig 

uafhængig Stilling som et Slags frie Rigsstæder; flere af de andre 

Kjøbstæder fik store Privilegier, hvorved deres kommunale Selv

stændighed sikredes. Men da den snilde Anders Bille (II, 202) 

havde faaet den største Indflydelse hos Greven, og denne nu søgte 

at vinde Adelen for sig og mere støttede sig til denne, blev J. K.s 

Forhold til Greven meget køligt. J. K. og Wulienwever hidkaldte,
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da det begyndte at gaa tilbage, og den skaanske Adel beg>’ndte at 

vise sig iipaalidelig, Hertug Albrecht a f Meklenborg og besluttede 

en Rejsning mod Adelen. I Spidsen for 3 af Malmø og Lands- 

krone udrustede Borgerfaner deltog J. K . i Kampen mod den 

svenske Styrke, der var rykket ind i Skaane og Halland; men da 

den skaanske Adel gik over til Svenskerne, og J. K. selv under 

Slaget i Helsingborg i Jan. 1535 paa Grund af Tyge Krabbes Tro

løshed kun med Nod og næppe undslap over til Kjøbenhavn, 

kjendte hans Forbitrelse mod Adelen og Rigsraaderne («die Reichs- 

verråther») ingen Grænser. Paa Sjælland udbrød «Adelsjagten»; 

de høje Rigsraader fængledes og fortes til Dels til Malmø under 

J. K.s Varetægt. Fra Malmo udsendtes et heftigt Fejdeskrift mod 

Adelen, hvori J. K.s dygtige Pennefører sagde denne mange drøje 

Sandheder og med klog Fortielse a f de svage Punkter lagde hele 

Skylden paa den; J. K.s tidligere Kjendskab til dens Færd, navnlig 

under Herredagen 1533, kom ham her til gode. Bruddet syntes 

nu ulægeligt.

Fra Eftersommeren 1335 maatte Malmø atter udholde en Be

lejring. Wullenwcver var imidlertid bleven styrtet, Lybek sluttede 

Fred i Hamborg, Kjøbenhavn og Malmø stode overladte til sig 

selv. Kong Christian III søgte Forhandlinger med Malmø, hvor et 

stort Fredsparti arbejdede sig frem. J. K. havde ogsaa (Marts 153b) 

en Sammenkomst paa Kalundborg med Kongen; han s}mes ikke at 

have været utilbøjelig til atter at nærme sig den lutherske Konge, 

dog ikke paa enhver Betingelse; men inden j .  K . kom tilbage, 

havde Fredspartiet overgivet Staden (6. April); i Løbet a f 6 Uger stod 

det J. K. frit for at vende tilbage. Han forblev imidlertid i K jø

benhavn og deltog i denne Bys Forsvar, indtil han 29. Juli 1536 

ligesom de andre Førere ved Stadens Overgivelse maatte gjøre Knæ

fald for Kongen. Han blev tagen til Naade mod at forpligte sig 

til ikke at opholde sig andensteds end i Danmark og Hertugdøm

merne, hvor Kongen vilde tilstede det. Adelen skal have forlangt 

hans Død, men Kongen hindrede det og tog ham kort efter med 

sig til Hertugdømmerne. Han beskyldes for ved sine Raad og 

Angivelser mod Biskopperne og Rigsraaderne at have haft stor Del 

i, hvad der senere paafulgte. Saa meget er sikkert, at man sporer 

Malmøboemes Udsagn adskillige Steder baade i Klageskriftet mod 

Biskopperne og i andre Statsskrifter.
J. K.s politiske Rolle var udspillet. Han er ofte blevcn strængt 

bedømt, baade a f Samtid og Eftertid, og store Skyggesider ere

21*
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fremtrædende i hans Karakter: ærgjerrig Forfængelighed, Snuhed, 

Mangel paa aaben Ærlighed. Han besad ikke en Hans Mikkelsens 

rørende Trofasthed mod sin gamle Herre; han tog sig ikke som 

Ambrosius Bogbinder a f Dage, da «alle Sunde vare lukkede»; men 

det Maal, han fra Begyndelsen a f havde sat sig, at hæve Borger

standen til politisk Selvstændighed, synes han, i alt Fald indtil 1556, 

ikke at have svigtet; han arbejdede med de Mænd og de Midler, 

der stode til hans Raadighed, og derfor kunde han nu atter nærme 

sig til Christian XII. Nu ganske vist mest for atter at hæve sig 

selv. Allerede 1537 er han atter i Malmø; sine store Ejendomme, 

som cf^cr 1536 vare bievne beslaglagte, da han var forbleven i 

Kjøbenhavn, hk han i Følge Kjøbenhavnertraktaten tilbage. Da 

Kongen for at holde det mistænkte Malmø i Ave opførte det nye 

Malmøhus, forstrakte J. K . ham (153S) med hele 12000 Mark. Det 

hjalp; ved Kongens Mægling iværksattes (Okt. 1539) et Forlig med 

Adelen, i det J, K . maatte tage Smædeskriftets Ukvemsord tilbage 

og love Lydighed mod Kongen og Rigsraadet. I Malmø havde 

J. K. endnu et stort Parti for sig; Borgerskabet synes at have følt 

Savnet a f  sin gamle, virksomme, a f Staden saa højt fortjente Borg

mester og søgte at faa ham tilbage. 1540 indrømmedes det, og han 

vedblev fra nu indtil sin Død 1556, under de stærkt forandrede 

Forhold, at indtage sin gamle Stilling i Staden. Santtidig hk han 

atter en adelig Korlening, Borreby, for sin og Hustrus Livstid. Da 

Ægteskabet med Sidse Cortsdatter var barnløst, og hun saa tidlig 

havde mistet sin eneste, fremragende Søn, gjorde Ægtefolkene 1546 

et Tcstament, i Følge hvilket der daglig fra Malmø Raadhus skulde 

uddeles et Brød til hver fattig i Staden. Dotationen, der berømmes 

stærkt a f Samtid og Eftertid, traadte i Kraft efter J. K .s Død.

A . Heisc.

K o c k  (Kok), L au rid s O lufsen, 1634— 91, Præst, Sprogmand 

og Digter, var Søn a f  Præsten Oluf K. til Asmindrup og Grandiose 

ved Holbæk ( f  1650) og Else Nielsdatter. L. K. blev fodt i As

mindrup 13. Sept. 1634 og Student fra Roskilde Skole 1653, hvor

efter han gjorde en Udenlandsrejse, om hvis Tid og Maal dog 

intet nærmere vides. I Forbindelse med denne staar formodentlig 

hans lille utrykte danske Sproglære, «Introductio ad lingvam Dani- 

cam, puta Selandicam, in usum exterorum», et a f de tidligste blandt 

den Række Arbejder til Modersmaalets Opdyrkning, som siden fort

sattes af Pontoppidan, Hans Ravn, P. Syv, Gerner o. a. Skjønt
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han blot behandler Sproglseren i praktisk Øjemed for Udlændinger 

og mener, at det vilde være «at fore Ugler til Athen* at skrive 

den for Landets egne Bom, har han dog Syn for Sprogsammen

ligning og især for Dialektforskjelligheder. Hans Fremhjevelse 

a f den sjællandske Mundart som den, af hvilken vort Skrift

sprog er fremgaaet, udfortes videre a f Efterfølgerne. K .s Sam

linger til en dansk-latinsk Ordbog udkom heller ikke, men ere dog 

ingenlunde uden Betydning for Modersmaalet og kom P. Syvs og 

Matth. Moths større Ordbogsarbejder til Nytte. Disse Samlinger 

falde vistnok efter, at K . i t666 var bleven Rektor ved den lille 

Skole i Ringsted. Fra denne Tid stammer ogsaa hans «Ringsteds 

Beskrivelse*, et Stykke topografisk Poesi a f Tidens sædvanlige Slags, 

hvori man i det hojeste kan finde en vis jævn Humor i Fremstil

lingen a f Smaakjobstadslivet. Efter 7 Aars Skoletjeneste blev K. 

befordret til Præst paa Refsnæs ved Kalundborg 1673 og niaa have 

gjort god Fyldest i denne Stilling, da han 1684 blev valgt til Provst 

I Arts Herred. I sit 40. Aar ægtede han her 21. April 1674 For

mandens Enke, Elisabeth Sophie Lauridsdatter Gram, som overlevede 

ham til 1712 og endnu naaede at blive gift med hans Eftermand. 

Deres 6 Bom døde alle unge, de 2 i samme Epidemi, som bortrev 

Faderen 17. Marts 1691, ikke 57 Aar gammel.

Hvad der vil bevare L. K.s Navn, er de Viser, hvormed han 

bidrog til sin Ven, Skole- og Studenterkammerat P. Syvs Folkevise

samling, nemlig cSjællands Befolkning*, der sætter den gullandske 

Hypothese paa Vers, «Jagtcn paa Refsnæs* om Valdemar den unges 

Død og især Danevirkcvisen (<Dannmrk, dejligst Vang og Vænge*), 

der indtil vore Dage har holdt sig som Nationalsang. P. Syv siger 

vel kun, at han «fik* disse Viser a f L . K ., <en flittig og vel for

faren Mand i gamle Sager*; men da han tillige betegner Viserne 

som «nye», er K . selv rimeligvis Digteren. I saa Fald har han 

her ben)^et den gamle, folkelige Visetone med en poetisk Sans, 

som man ikke skulde vente efter hans «Ringsteds Beskrivelse* eller 

hans utrykte versificerede Omskrivning a f Prædikerens Bog. Endelig 

bidrog han ogsaa til P . Syvs Ordsprogssamling.
Ny kirkehist Saml. III, 455. Kirkehist. Saml. 3. R. 11, 30. W. Horn, 

P. Syv S. 25. i{$ . Udsigt ov. d. phiiol.-hist. Samfunds Virksomhed 18S7— 89, 

S . 155 It J . Paludan.

K o c k , N ikkel H elm er, — 1645, Toldvisitor, en interessant, 

om end ikke sympathetisk, Skikkelse fra Christian IV ’s senere Re-
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geringstid. Hans Herkomst og Fødeaar kjendes ikke. Vi møde 

ham først som Borger og Kjøbmand paa Christianshavn, drivende 

en betydelig Handel paa Østersølandene med Tømmer, Hamp og 

lignende Varer. Herved kom han tidlig i Forbindelse med Chri

stian IV og tillige med Kongen a f Polen, til hvem han sendtes i 

et politisk Ærende 1635; ved Klager over de svenske Toldopkræ

vere, de bekjendte Spieringer, S3mes han at have indyndet sig hos 

Vladislav IV , der skal have taget ham i sin Tjeneste og endog 

ophøjet ham i Adelstanden. Foreløbig var han dog endnu væsent

ligst Kjøbinand og oprettede 1636 et Kompagni til Handel paa 

Østersøen, men allerede det følgende Aar gjorde Christian IV  ham 

til Chef for en Fskadre, der skulde hindre Kongen a f  Polen i at 

opkræve Told for Danzig; det lykkedes ham ogsaa at bemægtige 

sig de 2 Orlogsskibe, der vare henlagte der i dette Øjemed. 163S 

hk han Bestalling som Skibskapitajn og gjorde i den paafolgende 

Tid flere Rejser til Rusland, dels i Handelsforretninger, dels i 

Kongens Ærende. Imidlertid besluttede Christian IV  at drage 

Nytte a f de Kundskaber og Erfaringer, han havde erhvervet sig 

ved at være kommen i Forhold til det nye svenske Østersotold- 

system, som dette var organiseret a f Spieringeme. 1640 fik han 

Ordre til at visitere fremmede Skibe ved de norske Kyster, og 1642 

fik han Bestalling til at forestaa Skibsvisitationen i Norge. Endelig 

blev han 15. Febr. 1643 udnævnt til Generalvisitør over Danmark 

og Norge med Ret til Femteparten a f  alt det konfiskerede Gods. 

I det saaledes hele Toldvæsenets Undersøgelsesvirksomhed var 

stillet under hans Overledelse, og det paa et Tidspunkt, hvor Chri

stian IV baade gjorde alt for at faa saa mange Penge som muligt 

ud af Afgifterne og harmedes over de stedfindende Underslæb, 

blev han en politisk Personlighed a f  ikke ringe Betydning. Især 

gjaldt dette hans Virksomhed med Hensyn til Sundtolden. Han 

naaede næppe sit sandsynlige Forbillede Spieringeme i administra

tivt Talent, men var uden Tvivl deres Ligemand i Hensynsløshed. 

Og selv om hans .\dfærd og personlige Optræden ofte kunde støde 

Christian IV  selv, saa at denne udtr}'kte sin Misfornøjelse med 

ham i irriterede Udtryk, lagde Kongen dog intet større Baand 

paa ham. K .s personlige Egenskaber paatrykte Toldundersøgelsen 

og Konfiskationerne et særlig ildesindet Præg, gjorde ham i lige 

Grad forhadt a f Svenskere og Hollændere og bleve et Moment 

med til at forbitre vor østlige Nabo og isolere Riget. Men ogsaa 

i Danmark var han kun daarlig lidt; det viste sig ved den
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svenske K ri^  Udbrud i Dec. 1643, i det der, da han vilde bringe 

sine Ejendele i Sikkerhed fra Helsingør til Kjobenhavn, rejste sig 

en Tumult mod ham mellem Borgerne, som maatte standses med 

Magt. Under Krigen brugtes han 1644 som Sendebud til de danske 

Gesandter i Moskov. Han dode i Febr. 1645, efterladende sig en 

Enke ved Kavn Else.
Christ. IV*s egh. IH, 16$ flf. FriderieU, Danm. ydre polit. Hist.

1629— 60 II, 28S ff. Lind, Kristian IV  hans Nhend p. Bremerbolm S. 293 ff.

J . A . Friderida.

K o c k , O lu f J en sen , o. 1577— o. 1619, Præst, var fodt i 

Bergen, hvor hans Fader var Handelsmand. Efter at havde stu

deret i Kjøbenhavn og Rostock blev han 1601 kaldet til Sogne

præst ved Domkirken i sin Fødeby. Men paa Grund a f mægtige 

Fjenders Modstand, som han formodentlig havde paadraget sig ved 

sit heftige og fremfusende Væsen, synes han ikke at være kommen 

i faktisk Besiddelse a f  Embedets Indtægter, og da han var bleven 

saa godt som en Umulighed i Bergen, drog han dl Kjøbenhavn, 

hvor han 1602 tog Magistergraden. Kort efter blev han Sogne

præst ved Domkirken i Lund. Da Biskop Jørgen Eriksen i Sta* 

vanger (IV, 559}, med hvis Datter K . var gift, dode 1604, ansøgte 

det derværende Kapitel Kongen om Tilladelse til at kalde K. dl 

Svigerfaderens Eftermand. Dette bevilligedes dog ikke; men 1607 

blev K . Sognepræst ved St. Nicolai Kirke i Kjøbenha\’n , og i 

denne Stilling synes han at have nydt Anseelse, da han blev 

kaldt til Dronning Anna Cathrine paa hendes yderste (1612) for 

at betjene hende med Alterens Sakramente. Kort efter indviklede 

han sig imidlertid i en Strid, der bragte ham i Ulykke. Som Krypto- 

kalvinist var han en Fjende af Professor Hans Poulsen Resen, der 

var den strængc Lutherdoms ivrige Forfægter, og da denne Mand, 

der stod højt i Kongens Yndest, formentlig havde blottet sig ved 

i akademiske Disputatser at fremsætte dunkle og uvante Lærdomme 

om Foreningen a f Christi menneskelige og guddommelige Natur, 

saa aabnede K. et Felttog imod ham, i det han fra sin Prædike

stol den ene Gang efter den anden gjorde de heftigste Angreb 

paa slige «Luftspringere, Ubikvitister og Konkordiebrødre», der 

vilde forringe Betydningen a f Christi menneskelige Natur. Da det 

var klart nok, hvem Beskyldningerne vare møntede paa, indgav 

Resen Klage til Biskoppen, og i Dec. 1613 blev K. suspenderet 

fra sit Embede. Men kort efter rejste han over til Kongen paa 

Haderslevhus og overrakte et Klageskrift, hvori han fremstillede
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Resen som en Kirkefordærver, der indpodede den akademiske 

Ungdom kjætterske Anskuelser.

1 den Sag, som nu rejstes, trak K . imidlertid det korteste 

Straa. Efter at en gejstlig Ret havde erklæret ham for afsat, bleve 

han og Resen stillede til Ords for en Forsamling a f  Rigsraader 

og Bisper i Kongens egen Nærværelse paa Koldinghus i Fcbr. 1614, 

og her blev K . som Æreskjænder dømt til Landsforvisning, efter 

at det havde vist sig, at han over for sin overlegne Modstander 

ikke kunde hævde Rigtigheden a f sine Beskyldninger. Han tog 

nu sin Tilflugt først til Holland, hvor han tog Ophold i Leiden, 

og siden til Sverige, hvor han optraadte som theologisk Forfatter 

og nod nogen Understøttelse af Kong Gustav Adolf og Enke

dronning Christine. Ansøgninger, som han indgav til den danske 

Regering om Benaadning, bleve ikke bevilgede. Han skal være 

død 1619 i Stockholm eller (som nogle sige) i Hamborg.
Rørdam, Kbhvns Universitets Hist. 1537 —  1621 l l l ,  255 If. Kirkehist. 

Saml. 3. R. I, 561 ff. Rørdam.

K oefoed, jvfr. Kofod og Kofoed.

K oefoed, C onrad D aniel, 1763— 1831, Biskop, Son a f  neden

nævnte Konferensraad Hans K. ( f  1796), er født i Kjobenhavn

22. Sept. 1763. Han blev privat dimitteret 1783, tog theologisk 

Attestats 1786, studerede derpaa i Tyskland og blev 1788 Skibs

præst, i hvilken Egenskab han foretog flere Rejser. 1791 blev han 

Sognepræst i Brørup og Lindknud, Ribe Stift, og 1796 i Vissenbjærg 

paa Fyn. 1800 flk han den thcologiske Doktorgrad i Kiel for en 

indsendt Afhandling, og 1805 blev han Stiftsprovst i Ribe og Præst 

ved Domkirken samt tillige 1812 Amtsprovst for Ribes nordre Amt. 

Han deltog som saadan med Iver i Bestræbelserne for at fremme 

Skolevæsenet, men var ingen Ven a f  Seminarierne; han foretrak, 

at Præsterne skulde uddanne Lærerne. Siden sluttede han sig til 

Bestræbelserne for at indføre den indbyrdes Undervisning, men 

undgik dog ikke til sidst at komme i Strid med Åbrahamson. Efter 

at han havde fungeret som Biskop for den gamle Middelboe og 

senere i flere Vakancer, flk han selv 1825 dette Embede, som han 

dog kun beklædte kort; han døde 30. Juli 1831 efter flere Aars 

sørgelig Svagelighed. K . roses som en virksom Mand, der 

baade var tjenstvillig og godgjorende; men det var tillige den 

almindelige Mening, at han ikke var den rette Mand paa en Bispe

stol. Han var hverken lærd eller begavet som Taler, og hans
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Levned ansaas ikke for udadleligt. Han ægtede 1793 Sophie Doro- 

thea Fridsch (f. 1776 f  Datter a f  Justitsraad, Stiftsfysikus i

Ribe A . F. F., og Aatet efter hendes Død, i8i6, Marie Cathrine 

Tang, f. Meinert (f. 1776 f  *855), Enke efter l^dvæsenskom missær 

Niels Kiær T . til Nørre Vosborg, hvilken Gaard hun ejede.
Molbech, Hist. Aarbøger III, 231 f. Frost, EfterrclD. om Ribe Domkirke

S. 138 ff. 1 . Koch.

K o efo ed , E h ren reich  C h risto p h er L u d vig , f. 1830, Officer.

K . er født i Nibe 6. Juli 1830 og er Son a f  Justitsraad Hans Georg 

K ., Byfoged og Byskriver i Hjørring samt Herredsfoged i Vennebjærg 

Herred (f. 1792 f  *854) og Nicoline Jespare f. Hillerup (f. 1795 

f  1879). Efter at have frekventeret den kongl. Realskole i Aarhus 

og i Mariboes Realskole i Kjøbenhavn forberedt sig ril den kongl. 

militære Højskole indtraadte han paa denne i Foroaret 1848 og 

gjennemgik samtidig fra 1848— 4̂9 Central- og Kommandoskolen i 

Kjøbenhavn. I 1850 udnævntes han til Sekondlieutenant å  la suite 

i Artilleriet med Anciennitet a f i. Maj 1848 og afgik fra Højskolen 

for at ansættes ved Feltingeniordetachementet. Ved Slutningen a f 

s. A. blev han Elev paa Ingeniørtroppemes Exercerskole i Kjøben

havn, og han traadte i Febr. 1851 igjen ind paa Højskolen for at 

fuldende sin ved Krigen afbrudte Uddannelse der. Efter Afgangs- 

examen i 1853 udnævntes han til Premierlieutenant i Ingeniørkorpset 

og ansattes ved Fæstnings- og Bygningstjenesten i Kjøbenhavn, men 

deltog i 1854 i Projekteringen a f Dybbølstillingcn. I 1856 var han 

beskæftiget ved Forarbejderne til den jyske Jæmbane, og han 

overgik s. A. til Projekteringen a f Kjøbenhavns Søbefæstning, ved 

hvis Anlæg han ansattes i 1838. Aaret efter fritoges han for Tje

neste ved Ingeniørkorpset for at overtage Stillingen som Suppleant

lærer i Krigsbygningskunst paa den kongl. militære Højskole, og 

i 1861, efter i nogle Maaneder at have virket ved Befæstnings

anlæggene i Dybbølstillingen, ansattes han i Lærerpladsen i bemeldte 

Fag og traadte samtidig uden for Nummer og sattes å la suite i 

ingeniorkorpset. Lærervirksomheden afbrødes i Krigen 1864, i det 

han afgik til den aktive Armé og deltog i Forsvaret a f Fredericia; 

senere paa Aaret ansattes han ved Anlægget a f Kjøbenhavns So- 

befæstning indtil Udgangen af Okt. Han blev i 1864 først karakt. 

Kapitajn og derefter Kapitajn a f 2. Klasse og traadte ved den nye 

Hærlovs Ikrafttræden i 1867 i Nummer i Ingeniørkorpset som Kapi

tajn. Da Højskolen i 1868 afløstes a f Officersskolen, overgik K . til
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denne som Lærer i Krigsbygningskunst, hvilken Virksomhed han 

fortsatte ti) 1876. Han var Medlem a f Frederiksberg Kommunal

bestyrelse 1S66— 70 og Medlem a f Forsvarskommissionen a f  1872. 

Efter Afgangen fhi Officersskolen i 1876 gjorde han først Tjeneste 

ved I .  Ingeniordirektion, men forsattes s. A . til i. Ingeniørbataillon. 

1 1877 udnævntes han til Oberst og Chef for 2. Ingeniørdirektion 

og for 2. Ingeniørbataillon (Reservebataillon), i hvilken Stilling han 

forblev til 1880, i det han samtidig var Medlem a f Ingeniorkorpsets 

tekniske Komité. Fra 1880— 82 var han Chef for 3. Ingeniørdirek- 

tioD med Garnison i Fredericia, men sidstnævnte Aar vendte han 

tilbage til Kjøbenhavn for at overtage i. Ingeniordirektion, og han 

gjenindtraadte da samtidig i den tekniske Komité, hvor han forblev 

indtil 188$. I 1890 udnævntes han til Generalmajor og General

inspektør for Ingeniørtroppeme samt Chef for Ingeniørkorpsets 

øvrige Afdelinger.

K. har taget virksom Del i Befæstningssagens Udvikling her 

hjemme, hvortil han jo ogsaa var særlig kaldet paa Grund a f  sin 

lange Virksomhed som Lærer i Krigsbygningskunst ved Hc^skolcn 

og Officersskolen. Som saadan skrev han en «Lærebog til Brug ved 

Forelæsningerne over Krigsbygningskunst for Officersskolens næst* 

ældste Klasses, der udkom i 3 Udgaver (sidste Gang i 1877) og 

ogsaa blev ben)itet i vore Naboriger Norge og Sverige. End videre 

forfattede han i 1874 Piecen »Fæstningernes Betydning og Konstruk

tion i Nutidens (i «Fra Videnskabens Verdens), ligesom han har 

skrevet talrige Artikler vedrorende Befæstningsvæsenet i militære 

Tidsskrifter og i Dagblade. I 1875 tilkjendtes der ham del norske 

militære Tidsskrifts Sølvmedaille for Besvarelsen a f en Prisopgave 

angaaende Befæstningsvæsenet. K . har gjentagne Gange deltaget 

i eller forestaaet de forskjellige Udarbejdelser a f Planer til Anlæg 

a f  Fæstningsværker i Danmark, saaledes Projekteringsarbejdeme i 

1885— 86 vedrørende Kjøbenhavns Befæstning, der gik umiddelbart 

forud for Anlæggenes Udførelse, og han var Medlem a f Befæstnings- 

kommissionen a f  1883.

Efter Opfordring a f den danske Afdeling a f den Letterstedtske 

Forening udgav han i 1884 et omfangsrigt Værk: »Danmarks, 

Norges og Sveriges Jæmbaner, en historisk Fremstilling a f  deres 

Anlæg og Udvikling, ledsaget a f  statistiske og tekniske Oplysninger*. 

Han var Medlem a f den i 1886 nedsatte Kommission angaaende 

Ordningen a f Jæmbaneforholdene i og ved Kjøbenhavn, a f  Jærn- 

baneraadet fra sammes Oprettelse i 1886 dl dets Ophævelse i 1893,
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a f Kommissionen a f  1888 angaaende Anlægget a f  et Frilager og en 

Frihavn ved Kjobenhavn, a f  Kommissionen a f  1888 angaaende An

vendelsen a f  Licitationer ved Statens Byggearbejder og a f Kommis

sionen a f  1892 angaaende Tilvejebringelsen a f et Sejlløb gjennem 

Kalvebodstrand. Fra 1889— 90 var han valgt Medlem a f Lands

tinget for 2. Kreds. Sluttelig skal endnu hans varme Interesse for 

Raderkunsten nævnes; han ejer selv en stor Samling Raderinger 

og valgtes i 1893 til Formand for den danske Raderforening. Han 

udnævntes i 1884 til Kommandør a f Danebrog a f 2. Grad og i 1892 

til Kommandør a f  i. Grad.

K . ægtede 8. Sept. 1859 Marie Benedicte Rothe (f. 17. Dec. 

1837), Datter a f  Inspektør ved de kongl. Lysthaver i Kjobenhavn, 

Etatsraad Rudolph R. (f. 1802 f  1877) og Anne Marie f. Frieden-

reich (f. 1804 f  1841).
Tychsen, Fortifikations-Elalcrne og Ingenieurkorpsct 1684— 1893.

K  E . Tyc/tsen.

Koefoed) G eorg A lb rech t, 1753— 1808, Soofficer, Søn a f  neden- 

næ\iite Konferensraad Hans K. ( f  1796), er født 11. Jan. 1753, blev 

Sekondlieutenant i Marinen 1770, Premierlieutenant 1776, Kapitain- 

Ueutenant 1781, Kapitajn 1789, Kommandorkapitajn 1797 og Kom

mandør 1804. 1775— 7̂6 var han i Koffardifart, 1778 gik han i fransk 

Orlogstjeneste, hvor han i de vestindiske Farvande gjentagne Gange 

deltog i de betydelige Søslag, som Franskmændene og Englænderne 

leverede hinanden. 1780 vendte han hjem til Frankrig og tog til

bage til Danmark, hvor man 1783 for hans hæderlige Vandel i den 

fremmede Marine tillagde ham Gcncraladjudantstitelen. 1788— 89 

førte han som Chef Fregatten tH vide Øm» paa Togt til Elben, 

hvor den maatte døje meget haardt Vejr og fik Havari. 1793 var 

han Chef for Fregatten «Triton» paa Konvoi til Spanien. Fra 

1794— 1803 var K . Søtøjmester og Medlem a f Konstruktions- og 

Regleringskommissionen, men havde dog 1795— 97 Kommandoen 

over Fregatten «Freia» paa Togt til Vestindien. i$oo afløste han 
Kommandorkapitajn St. Bille som Chef for den i Middelhavet 

stationerede Konvoieringseskadre og sluttede som saadan Fred med 

Tunis, men blev 1801 anholdt med sin Fregat («Triton») i Port 

Mahon under Fjendtlighederne med Englænderne. Under Krigen 

med England blev K. 1807 ansat som Gouvemør paa Bornholm og 

Christianso. Han døde her 11. Nov. 1808. K ., som 1798 blev gift
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med Charlotte Lindholm (f. 1769 f  1S44), skildres som en ualmindelig 

ædel Personlighed, der var meget agtet og afholdt i sin Stand.

C. m tk.

K o e fo e d , H an s H a n sen , 1720— 96, Postdirektør, Søn a f 

Kapitajn i det ostindiske Kompagni Hans Hansen K . og Mette 

Elisabeth f. Koefoed, var født 26. Marts 1720 og var Kasserer ved 

den kongl. militære Uld&brik i Kjøbenhavn, da han 1752 hk Krigs- 

raads Titel. 1757 blev han Justitsraad, 1764 Kasserer ved General' 

Postamtet og Livrentesocietetcme, 1769 Etatsraad, fik 1774 Exspek- 

tance paa at blive Direktør i General-Postamtet, i hvilket han 1794 

l)lev 2. Direktor og 1796 i. Direktør, hvormed han forenede Em

bedet som Direktør for den militære Uldmanufaktur og for Tugt

husene. Død som Konferensraad i i .  Juli 1796. Gift i. (10. Nov.

1746) med Beate .Vlbertinc f. Wodroff (f. 30. Juni 172S f  30* Sept.

1747) , 2. (24. Sept. 1749) med Christence f. Bentsen (f. i i .  Maj 1729 

t  I .  Maj 1807), Datter a f  Bogholder Hans Henrik B.
Bidstrup, Stamtavle ov. Fara. Koefoed, k . S. 9. X . Wad.

K oefoed, H an s H en rik , 1760— 1S09, Søofficer, Søn a f oven- 

staaende Konferensraad Hans K ., er født 12. Okt. 1760, blev Se- 

kondlieutenant i Marinen 1780, Premicrlieutenant 1789, Kapitajn- 

lieutenant 1790, Kapitajn 1800. I Tidsrummet 1784— 95 var K. 

hyppig Chef for mindre Fartøjer, der udsendtes paa Rekognoscering, 

i Troppetransport og med Eskadreroe; mest bekjendt er han dog 

bleven ved sin Deltagelse i Slaget paa Reden 2. April 1801, da 

han forte det sløjfede Linjeskib (Defensionsprammen) cCharlottc 

Amalie*, som aabnede Kampen paa dansk Side. Hans Skib paa 

26 Kanoner blev angrebet a f 2 engelske Linjeskibe, «Monarch» og 

«Ganges», og led megen Skade; a f den 233 Mand stærke Besætning 

mistede han 80. K . maatte til sidst stryge for Overmagten, men 

sit Mandskab reddede han dog ind til 'frekroners Batteri; Eng

lænderne brændte siden det næsten værdiløse Skibsskrog. K . blev 

senere Chef for Vagtskibet i Sundet og 1808 Chef for et Blokskib 

paa Reden. Han døde 28. Marts 1809. Han blev 1793 gift med 

Edele Mathilde Grib ( f  1874). C  With.

K o efo ed , H an s J a co b , 1785— 1870, Højesteretsassessor og 

Generalavditør, var en Sønnesøns Sønnesøn af nedennævnte Jens K. 

( t  1691) og fodt i Kjøbenhavn 11. Maj 1785. Faderen, Peder K.
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( f  1812), var Vinhandler; Moderen hed Frederikke f. Caminermeyer 

( t  1816). Han blev Student iSoo, juridisk Kandidat 1805, s. A. 

Volontær i det danske Kancelli, 1806 Underkancellist i Højesterets 

justitskontor, 1809 Protokolsekretær i Højesteret, 1811 Assessor i 

Landsover- samt Hof- og Sladsretten i KjobenhaMi, 1820 Assessor 

i Hojesteret og 1835 tillige Generalavditor ved Søetaten. —  K., 

der i sine yngre Dage i mange Aar havde været en søgt juridisk 

Manuduktør, nød stor Anseelse som Jurist og blev meget benyttet 

a f Regeringen, dels som Medlem a f Undersøgelseskommissioner, 

dels ved Forberedelsen a f  Lovarbejder. Han var saaledes bl. a. 

Medlem a f Kommissionen i Anledning a f Jodefejden 1819 og <af 

Undersøgelseskommissionerne mod Finansdeputeret C. Birch og Stift

amtmand C. S. Biilow 1820; han deltog i Udarbejdelsen a f Sportel- 

reglementet 1814, blev 1833 Medlem a f Kommissionen, der skulde 

udarbejde Forslag til en forandret Indretning a f  den juridiske 

Embedsexamen, 1839 a f den Kommission, der afgav Betænkning 

over Forslaget til en ny Forordning om Straf for Ejendoms- 

indgreb (Frd. I I .  April 1840), 1842 og 1849 a f  Kommissionerne 

angaaende en Reform a f den militære Retspleje og den militære 

Strafferet og 1850 a f  Kommissionen til Udarbejdelse a f  en ny bor

gerlig Straffelov. Blandt andre Tillidshver\’, der vare ham betroede, 

kan nævnes, at han i en Aarrække var Medlem a f Bestyrelsen for 

det Anders Sandøe Ørstedske Prismedaillelegat og MedbestjTer af 

den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse. Som Medlem a f Rigsretten 

og sammes Viceformand deltog K . i Paakjendelsen a f  Rigsretssagen 

mod Ministeriet Ørsted, og Dommen a f  28. Febr. 1856, hvorved 

Ministeriet frifandtes, er affattet efter hans Udkast. Hans Stand

punkt i denne Sag og de politiske Anskuelser, han hyldede, blcve 

vistnok bestemmende for, at Valget, da Embedet som Justitiarius i 

Højesteret s. A. skulde besættes, ikke faldt paa ham, der i mange 

Aar havde været Rettens «ledende Tanke» og «levende Lexikon*. 

—  I 1843 blev han Kommandør og i 1854 Storkors a f Danebrog. 

I 1860, da han paa Grund a f  sit Syns tiltagende Svækkelse ent- 

ledigedes som Højesteretsassessor, blev han udnævnt til Gehejmc* 

konferensraad. Embedet som Generalavditor ved Soetaten fratraadte 

han 1862, da han uden Held havde underkastet sig en Operation 

for den graa Stær. Han døde i Kjobenhavn 3. Febr. 1870. —  

I 1831 havde han ægtet Johanne Louise Rottbøll (f. 1800 f  1877;, 

Datter a f  Hojesteretsadvokat Jens Laasby R. og Ida Vilheimine f. 

Sehested. f f . C. Steffensen.
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K oefoed, H enning Em il, f. 1858, Kemiker. E. K. er fodt

9. Juli 185S i Skanderborg, hvor hans Fader, fhv. Premierlieutenant 

Henning Gynlher K., den Gang var Apotheker. Hans Moder var 

Therese Emilie f. Krebs. K. blev farmacevtisk Kandidat 1880, men 

tog, for at kunne studere Kemi ved Universitetet, 1881 Artium og 

3 Aar efter Magisterkonferensen i Kemi. Fra 1882— 92 var han 

Assistent ved Polyteknisk Læreanstalts kemiske laboratorium. Fra 

Maj 1891 var han Docent i Kemi for de farroacevtiske studerende, 

og da den farmacevtiske Læreanstalt oprettedes (1892), forlagdes 

hans Virksomhed her til. 1894 tog han Doktorgraden. I 1887 vandt 

han Universitetets Guldmedaille for et Spørgsmaal i Kemiens nyere 

Historie, 1891 det Classenske Legat for en a f  Videnskabernes Seb 

skab udsat Prisopgave om Smørrets Fedtsyrer. Foruden nogle 

mindre Arbejder i «Tidsskr. f. Fysik og Kemi» og i Festskriftet 

ved Borchs Kollegiums 200 Aars Fest har K . offentliggjort fiere for 

tjenstfulde videnskabelige Afhandlinger: tE n  ny Methode til kva 

litativ Undersøgelse a f uopløselige Stoffer* («Vidsk. Sclsk. Overs.» 

1883), «Studier i Platosoforbindelserne* (tVidsk. Selsk. Skrifter* 

1888), «Om nogle Nitroso-Platinanimoniakforbindelser* (Doktordisp.) 

og har altid \æret anset for en udmærket dygtig Lærer.
Universitetsprogram til Reformaiionsfeswn 1894. J f, Jørgensen.

K oefoed, Jen s, 1766— 1821, Læge, fødtes i Clemensker Sogn 

paa Bornholm 6. Juli 1766 og var en Søn a f  Sognepræst Jørgen K. 

og Margrethe Fdeonora f. From. Forst undervist i Hjemmet dimit

teredes han 1783 fra Frederiksborg Skole, tog 1790 den medicinske 

Embedsexamen og erholdt endnu s. A. Doktorgraden, ftmgerede i

1791 som omrejsende kongl. Læge i Christianssands Stift for at 

undersøge Radesygen og Medicinalindretningeme og nedsatte sig

1792 som praktiserende Læge i Præstø. 1794 udnævntes han til 

Stiftsfysikus i Viborg, 1802 til at beklæde samme Embedsstilling i 

Aalborg. 1808 blev han Justitsraad, 1813 Etatsraad. 18. Juni 1821 

døde han af Nervefeber paa Aldershaab ved Aalborg. Han var 

skattet som en virksom, deltagende og heldig Læge. En større 

Bogsamling skjænkede han til Aalborg Stiftsbibliothek. 1791 ægtede 
han Marie Faith, Datter af Justitsraad Hans Georg F. til Bøstrup, 

og, efter at dette Ægteskab 1803 var opløst, 1804 Karen Hesseldal 

Jergensen, Datter a f Proprietær J.
Erslew, Forf. Lex. Ingerslev, Danmarks Lseger og Lwgevcesen II, 578. 

Smith og Bladt, Den danske Liegestand, 4. Udg. Thaarup, Fsedrenclandsk Ne

krolog 1821- 26. Jul, Petersen.
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K oefoed  (Kofod), Jen s P ed ersen , 1628— 91, bornholmsk Pa

triot, er født 3. Nov. 1628 i Rønne og Son af derværende Borg

mester Peder Hansen K. Moderen hed Elisabeth Madsdatter Ravn. 

Om hans første Ungdom enten tie Kilderne eller bringe upaalideligc 

Efterretninger, men han synes at have været af en hidsig og strid

bar Natur, og 26 Aar gammel havde han et Drab paa sin Sam

vittighed. Maaske for at iindgaa Følgerne heraf s)Ties K., der 

Aaret i Forvejen (1653) havde giftet sig med Margrethe Sander 

( t  28. Juli 1678), at være tyet over til Skaane, og han indtraadte 

her 1657 som menig Rytter i Axel Urups Regiment. Dette blev i 

Begyndelsen a f 1658 ført over til Sjælland og senere i Følge ,Ros- 

kildefreden overleveret til Carl Gustav, men K . maa paa en eller 

anden Maade have unddraget sig svensk Krigstjeneste, thi i Nov. 

s. A. var han vendt tilbage til Bornholm og blandt sine Lands

mænd, da disse, ophidsede ved tr>'kkende Skattepaalæg og hen

synslos Udskrivning og opildnede a f  Opraab fra Frederik lU, 

besluttede at afkaste det dem, ligeledes ved Roskildefreden, paa

lagte Aag. Det kan være tvivlsomt, om Planen til Befrielsesværket 

er udgaaet fra K ., saaledes som det almindelig antages, og om 

den ikke snarere skyldes Hædersmanden Poul .Ancker, Sogne

præst i Hasle og Rutsker (I, 214), i Forening med Borgmester 

Peder Olsen \ Hasle, men K. har i hvert Fald spillet en Hoved

rolle ved den lige saa behjærtede som kløgtige Udførelse a f Sam

mensværgelsen. Som bekjendt begyndte Rejsningen med, at K. i 

Spidsen for nogle medsammensvome 8. Dec. trængte ind til den 

svenske Gouvernør og Kommandant paa Hammershus, Oberst Johan 

Printzenskøld, der under en Tjenesterejse var taget ind til Borg

mester Peder Lauridsen i Rønne, og bemægtigede sig hans Person. 

Da Printzcnskold forsøgte at undløbe, blev han nedskudt paa Gaden 

a f K.s Svoger Villum Clausen. Den følgende Dag droge alle de 

sammensvorne, nu efterfulgte a f  store Hobe bevæbnede Borgere og 

Bønder, mod Hammershus, hvis Besætning, forskrækket over Printzen- 

skølds Skæbne, lod sig skræmme og overgav Klippefæstningen. Der

med var i Virkeligheden Øen tilbagevundet, og 12. Dec. kunde der 

igjen, som det hedder, «bedes fra Prædikestolen for den danske 

Konge*. K. i Forbindelse med 2. Borgmester i Ronne, Claus 

Kam, overtog foreløbig Befalingen over Slottet og Landet, medens 

Borgmester Peder Olsen blev sendt til Kjøbenhavn for at overgive 

Øen i Frederik IH’s Hænder. Som Løn for K.s Færd lod Kongen 

først udstede et «Fredebrev*, der fritog K. for retslig Tiltale for
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Drabet, og udnævnte ham dernæst til Kapitajn i Bornholms Milits 

med aarlig Sold a f  200 Rdl. og afgiftsfri Benyttelse a f  den store Ejen

dom Maglegaard i Øster Mariæ Sogn. Selve Opstanden gjennem- 

fortes med forholdsvis faa Ofre a f  Menneskeliv uden unødvendig 

Grusomhed. Maaske var dette ikke efter K .s H oved, thi han 

nærede et glødende Had til Svenskerne. Udslag heraf gav sig 

senere til Kjende under den skaanske Krig, hvor han, da den 

svenske Flaade 1678 led Skibbrud ved Bornholm, i Modsætning til 

Kommandanten stærkt holdt paa, at alle ilandkomne uden N'aade 

og Barmhjærtighed skulde ihjelslaas.

K . giftede sig anden Gang (1680) med en Adelsdame, Elisabeth 

Akeleye (f. 27. Marts 1654 f  13. Febr. 1739), Datter af Gabriel A. 

til Bjellerup og Beate Clausdatter Machabæus. Hans eget, af ham 

og Efterslægt paastaaede, Adelskab er det derimod ikke lykkedes 

at fore Bevis for. Med begge sine Hustruer havde han ikke færre 

end 24 Børn, 12 Sonner og 12 Døtre. Han døde paa Maglegaard

16. Maj 1691.
Holberg, Dannemarks Riges Hist. III, 348 ff. Thura, Beskriv, ov. Born* 

holm S. 61. Hi.sl. Tidsskr. 5. R, IV, 710IT. 6. R. V, 223 ff. Ude og Hjemme 

16. Juni 1878. Bidstrup, Stamtavle ov. Fam. Koefoed, A. S. 71. Museum 1S90,

S- 32* ff. S. A . Sørensen.

K oefoed, P ed er, 1728— 60, Kartograf, fødtes 8. Febr. 1728 i 

Langesund i Norge, hvor Faderen, Hans Pedersen K ., var Tolder. 

Efter dennes Død 1731 rejste Moderen, Cathrine Susanne f. Bran- 

denborg, til Kjøbenhavn, og Sønnen sattes senere i Odense Skole, 

hvorfra han dimitteredes 1749. Efter at have taget theol. Embeds- 

examen blev han Alumnus paa Borchs Kollegium, lagde sig efter 

Mathematik og Kartografi, kom i Forbindelse med Generalbyg

mesteren de Thura og forfærdigede et smukt Kort til dennes «Be

skrivelse over Bornholm*. 1757 sendte K . Videnskabernes Selskab 

en Memorial, hvori han tilbød at forfærdige Specialkort over alle 

danske Provinser imod at blive Professor designatus raatheseos ved 

Odense Skole, og dette Skridt gav Stødet til Selskabets senere 

højst betydningsfulde kartografiske Virksomhed. 1757 erholdt K. 

Bestalling som designeret Professor i Odense imod at forpligte sig 

til aarlig, efter den ham a f Selskabet opgivne Plan, at indlevere et 

eller 2 Specialkort over Danmark. 1758 fuldendte han Provebladet 

over Kjøbenhavns Amt, men under fortsatte Opmaalingsarbejder i 

Nordsjælland døde han allerede i Avg. 1760. Ingen a f hans senere
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Kort ere trykte, og det blev andre Mænd, der kom til at føre 

hans frugtbare Tanke ud i Livet.
Bloch, Den fyen»ke Geistligheds Hut. I, 566 Molbcch, Videnskabernes 

Selskabs Hist. S. 67. p . Lauridsen.

K o é s , F ried rich , 1684— 1766, Mathematiker og .\stronom, er 

fodt i Byen Slesvig 9. Juli 1684 og har antagelig studeret i Kiel, 

hvor han virkede som Privatdocent 1714— 19 og som ordinær Pro* 

fessor i Mathematik fra 1721 til sin Død sammesteds 25. Sept. 

1766, og hvor de fleste a f hans Skrifter ere udkomne. 1710— 14 

havde han dog opholdt sig i Berlin dels som Huslærer, dels som 

astronomisk Observator, og 1719— 21 var han i Rensborg Lærer i 

Krigsbygning og Artilleri. Hans Skrifter vedrøre temmelig for* 

skjellige Æmncr. Han synes saaledes at være den første, der har 

opstillet en almindelig Integralformel til Beregning a f krumme Fla

ders Arealer, han har beskæftiget sig med mathematisk Fysik, og 

som Astronom har han især givet sig a f  med Kronologi og mathe

matisk Geografi.
Allg. Deutsche Biographie XVI. Pt^endorft, Bibi. liter., Handwdrierbach 

zur Gesch. der exacten Wissensch. I. Q, Zeutfun.

K o é s , G eorg  D itlev  F red erik , 1731— 1804, Finansraad, var 

født 12. Marts 1731 og Søn a f Frederik Vilhelm K ., Oldermand 

for Glarmesterlavet i Slesvig. Fra 1747— 51 var han i Glarmester- 

lære, men Professionen har næppe tilfredsstillet K ., hvis Evner gik 

i andre Retninger. Hvorledes hans Veje ere førte, vides nu ikke; 

men 17 Aar senere var den slesvigske Glarmestersvend kongl. preus

sisk Bankdirektør. Ved at erfare, at mange danske spillede i det 

berlinske 'rallotteri, fik K. 1768 den Idé at oprette et saadant i 

Danmark, og efter mange Vanskeligheder lykkedes det ham ved 

sin Ihærdighed, uagtet han ansaas for at være euformuende og a f 

equivoquc Reputation* 1771 at forskaffe sig kongl. Oktroi paa at 

drive et Tallotteri som Aktieselskab med Privilegium for 6 .Aar, 

inden hvis Udlob dog Staten afkjøbte ham Eneretten for selv at 

drage Fordelen a f  Publikums Spillesyge. 1773 lønnedes K . med 

Titel a f Finansraad. Saa skadeligt Lotteriet var for Landet i 

Almindelighed, lige saa indbringende var det for K ., der 1774 ved 

Ryttergodssalget for over 175000 Rdl. kjobte Antvorskov Hoved

parcel og Hovedgaarden Pebringe med Gods. Med en for hans 

Opdragelse og for hans 1'id undskyldelig, men for Nutiden næsten 

utrolig Vandalisme nedbrød han -Antvorskov Kirke for a f dens Stene

Dansk biogr. Lex. IX . Juni fSes* 22
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at opføre en Hovedbygning paa Pebringe, som han efter sin Hu

stru, Anna Mathea f. Falck (f. 1756, gift 1775), kaldte Falkensten. 

Efter hendes Dnd, 12. Juni 1792, solgte K. hele Godset med be

tydelig Fordel og lejede Hovedbygningen paa Gunderslevholm, 

hvor han døde 5. Febr. 1804. Hans Fødselsdag fejres endnu aarlig 

a f Glarmesterlavet i Slesvig, som han i dette Øjemed skjænkede 

en Sølvpokal og 500 Rdl. K.s 'rvillingdøtrc, fødte 1790 paa Ant

vorskov kort efter Kronprinseparrets Besøg der og opkaldte efter 

dette: Frederikke og Marie, bleve gifte med P. O. Brøndsted (III, 

208) og Godsejer H. H. Aagaard.
Høst, Clio II, 198 ff. Friis, Antvorskovs Hist. S. 50 f. Muf êuin 1891, II, 

59. Bruun. Kjøbenhavn III, 367 ff. Q, Wad.

K o é s, G eorg H einrich C arl, 1782— 1811, Filolog, var en Søn 

af ovennævnte Finansraad G. D. F. K. og blev fodt 14. Jan. 1782. 

Som ung Mand gik han til Universitetet i Halle for at studere 

Filologi under Vejledning af den berømte F. A . W olf og blev stærkt 

paavirket a f hans kritiske Forskninger over Homer. Det ses af 

den Afhandling, for hvilken han efter sin Hjemkomst til Universi

tetet i Kjøbenhavn 1806 erhvervede sig den filosofiske Doktorgrad: 

«Specimen observationum in Odysseam criticarum*, og den dertil 

knyttede (i en dobbelt Bearbejdelse foreliggende) xCommentatio de 

discrepantiis qvibusdam in Odyssea occurrentibus»; i den første 

viser han ved en lang Række Exempler, hvilke værdifidde Bidrag 

til Fastsættelsen a f Odysseens Text der kan hentes fhi Scholierne 

og Grammatikerne, i den anden søger han i Fortsættelse a f  Wolfs 

Arbejder at paavise Odysseens Oprindelse a f  flere oprindelig ad

skilte og selvstændige Digte og er derved bleven Banebryderen for 

den moderne Kritik over dette Værk. S. A . udgav han og dedi

cerede til W olf en Prøve paa et græsk-tysk Speciallexikon over 

Homer; han vilde, at al Græsklæsning skulde begynde med denne 

Forfatter. Des værre bleve disse dygtige filologiske Arbejder om

trent det eneste, som den haabefulde Videnskabsmand fik leveret. 

Kort efter sin Disputats begav han sig paa en lang Udenlandsrejse 

sammen med sin Svoger P. O. Brøndsted (III, 208), og under denne 

døde han paa den græske 0  Zanie 6. Sept. 1811. Efter hans Død 

udgav G. C. Bredow, med hvem han paa Rejsen havde studeret 

sammen i Paris, i sine «£pistolæ Parisienses» (Berlin 1812) en lille 

Afhandling a f  ham, hvori han efter Haandskriftstudier i Bibliotheket 

i Paris havde fremsat en Række Textforbedringer til Æ neas l'acticus.
Nyerup, Lit. Lex. J / . Cl. GtrtZ.
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K ofod, jvfr. Koefoed.

K ofod, B ø rg e  P o sch o lan , 1752— 1839, Præst, Son a f Præsten 

Jorgen K . ( f  1780) og Abigael Margr. f. Poscholan, er født 23. Jan. 

1752 i Mariager, hvor Faderen den Gang var Kapellan. Han blev 

dimitteret fra Frederiksborg 1770, var derefter 5 Aar Horer ved 

Ronne Skole, tog theologisk Attestats 177$, blev Alumnus paa Elers' 

Kollegium 1779 og tog s. A. filologisk Embedsexamen, hvorefter 

han strax ansattes som Horer ved vor Frue Skole i Kjøbenhavn. 

1782 blev han 2. Kapellan ved Frue Kirke i Kjøbenhavn og 1783 

dansk Slotspræst. 1791 blev han Dr. theol. fra Gøttingens Univer

sitet, og 1798 kaldtes han tU Sognepræst ved Helliggejstes Kirke i 

Kjøbenhavn. 1805 entledigedes han som Slotspræst. Han døde

I I .  Jan. 1839. K. havde Ord for at besidde lærde Kundskaber, 

hvilke han især lagde for Dagen i 3 Afhandlinger: «Om Musikkens 

Indflydelse paa Mennesket» (1804; 2. Opl. 1837), «Om Slanger« (1799) 

og «Om Høskrækker« (1802). Han har desuden ladet en Del Præ

dikener og Afhandlinger trykke. 1 øvrigt nød han ikke stor An

seelse, men gjaldt for at være en hidsig og lidenskabelig Mand. 

Han ægtede 1782 Anna Dorothea Birch (f. 1757 j  1809), Datter a f 

Mineralinspektor A. B. (11, 279), og, s. A. som hun døde, Marthe 

Margr. Soderberg (f. 1791 j  1859), en iSaarig Pige, som han selv 

havde konfirmeret, Datter af Brygger H. H. S.
Erslew, Forf. Lex. Hundrup, Lærerstanden ved Metropolitanskolen $. 134 f. 

H ist Tidsskr. 4. R. IV, 285 f.

K ofod, H an s A n ch er, 1777— 1829, Skolemand og Lærebogs

forfatter, blev født 4. Jan. 1777 i Ronne, hvor Faderen, Mads K. 

( t  i792)» da var resid. Kapellan og Rektor. Moderen hed Mette 

Marie f. Mortensen. K. blev Student fra Rønne Skole 1795 

Cand. theol. 1799. Da han savnede Interesse for Theologi, søgte 

han Uddannelse, især i Historie, paa det for I^tinskolelærere op

rettede pædagogiske Seminarium. 1805 blev han Lærer i Historie 

og Geografi ved Metropolitanskolen, 1806 .Adjunkt og 1812 Over

lærer ved samme Skole. I denne Stilling forblev han til sin Død, 

30. .April 1829. Han var ugift. K. roses som en nidkjær Lærer, 

der var afholdt a f sine Disciple trods den Melankoli, som fulgte 

med en tiltagende Nervesvækkelsc, der berøvede ham Synet inden 

hans Dod. Mest bekjendt er han blcven som Forfatter a f en 

Række Læreboger i de Fag, hvori han underviste. Uagtet han i 

sine Geografier ikke kunde komme helt bort fra den tørre, ske-

2 2 *
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matiske Fremstilling, lik dog den mindste a f  hans læ rebøger i 

dette Fag, udgiven 1809, meget stor Udbredelse. I sine historiske 

Lærebøger er K. heldigere i et skjønsomt Udvalg a f Stoffet og en 

let og flydende Fremstilling. Derfor har hans «Udtog af Fædre

landets Historie» (xSi6) og den mindste a f  hans verdenshistoriske 

Lærebøger —  »Historiens vigtigste Begivenheder, fragmentarisk 

fremstillede* (1808) —  holdt sig, i S. B. Thriges Bearbejdelse, lige 

til vore Dage ved den første Historieundervisning. Fra Tysk over

satte K. Bredows livlig skrevne historiske Læsebog og Brockhaus’ 

Konversationslexikon (1818— 26), i hvilket han forfattede Biografierne 

a f de danske Personer.
Erslew, Forf. Lex. Lit. Tid. 1829, S. 430. Hundrup, Lærerstanden ved 

Metrupolitanskolen S. 69 f. Joakim Larsen.

K ofod, L u cian u s, f. 1829, Politiker. K.. fødtes 21. Maj 1S29 

i Pedersker Sogn paa Bornholm. Han blev tidlig faderlos og 

voxede op i saa fattige Kaar, at han i 7— 14 Aars Alderen maatte 

tjene som Vogterdreng o. 1. 1846 blev han Korporal i Bornholms

Milits og gjorde 1848— 50 frivillig Tjeneste i Krigen som Korporal, 

1850 ved Frederiksstads Forsvar (blev haardt saaret). 1851— 52 var 

han ridende Gendarm i .-^ngel, tog 1853 Skolelærerexamen ved 

Jelling Seminarium og var 1854— 56 Forstander for den nystiftede 

Folkehøjskole i Gjedved. 1856 oprettede han selv en Højskole i 

Aakirkeby efter at være bleven Sekondlieutenant i Bornholms .Ar

tilleri, Allerede i Juli 1854 havde K . forgjæves søgt Valg til Folke

tinget i Vejlekredsen; men 1858 valgtes han i Bornholms Amts

I.  Kreds samt gjenvalgtes x86t. I de første .\ar stod K . uden for 

Partierne, men 1S61 sluttede han sig til <de uafhængige*, i det 

han dog som udpræget Demokrat som oftest stemte med Bonde

vennerne. Ogsaa var han 1861 Medstifter af »Danevirkeforeningen*. 

Efter at være bleven Folketingsmand opgav K. Højskolen og tog 

Ophold i Kjøbenhavn; støttet a f  Minister Monrad studerede han de 

nordiske Sprog og Litteraturer og underviste i disse Fag. Som Frugt 

a f disse Studier udgav han 1864 «Modersmaalets Sproglære* under 

Mærket «Erik Broby*. Da den 2. slesvigske Krig truede, meldte 

K. sig paa ny frivillig til Tjeneste som Artillerilieutenant, var med 

baade paa Danevirke og Dybbøl og vandt rosende Vidnesbyrd fra 

de overordnede Officerer. Alligevel blev han i Juli 1865 uden retslig 

Undersøgelse udslettet a f Listen over Militsens Officerer, fordi han 

under et Ophold i Stockholm i 2 offentlige Foredrag havde udtalt
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sig skiirpt om vore politiske og militære Forhold under og efter 

Krigen. Udslettelsen blev efter en senere Krigskommissions Under- 

sogelse ændret til Afsked; men K ., som havde ofret baade sit Sæde 

i Rigsdagen og sin Lærerstilling, var nu gjort brodløs. I de føl

gende Aar var han et ivrigt Medlem a f €Nordisk Samfunds (skrev 

1865 om «Nordcns sproglige Enhed») og tillige Talsmand for Skytte

sagen (skrev 1868 et Flyveskrift herom). r866 valgtes han paa ny 

til Folketinget i sin tidligere Kreds og  gjenvalgtes indtil Maj i8Sz. 

Han horte i de første Aar til det nationale Venstre og 1870— 74 

til den lille Gruppe a f saakaldte «nationale Løsgængere*, men gik 

senere a f  Uvilje mod det forenede Venstres Færd mere og mere 

over til Højre uagtet sine oprindelige republikanske Grundsætninger. 

Nogen stor Rolle spillede K. ikke i Rigsdagen, men gjorde sig 

mest bekjendt ved sin Iver for Sprogrensning ved Lovenes Af

fattelse O g for Optagelse a f Oldnordisk som Lærefag i de lærde 

Skoler. Desuden var han 1869— 70 Udgiver a f  Bladet «Heim- 

daU og 1871— 81 Formand for det nystiftede «Dansk Arbejder

samfund* (rettet imod den socialistiske Bevægelse). Han optraadte 

jævnlig som Foredragsholder og har og.saa skrevet Digte. 1879 fik 

K. en ny Afsked som Kapitajn og var 1881— 91 Tojmesler ved 

Bornholms Væbning; har siden levet i Kjøbenhavn. Em il ElberUng.

K ofoed, M arie, 1760— 1838, Legatstifterinde, Datter a f Kjob* 

mand i Rønne Morten Bohn (f. 1719 f  1802) og Barbara Kirstine 

f. Ancher (f. 1725 f  i 77i)» lidtes 19. Jan. 1760. Efter først siden

n . Dcc. i 7;76 at have været gift med Kjøbmand i Nexø Jochum 

Herman Ancher (f. 1750 f  11. Maj 1786) ægtede hun 29. Dec. 1786 

Hans Peter Kofoed, en bornholmsk Skibsforer, der paa mange over- 

.søiske Rejser havde indvundet sig en Formue og derefter nedsat 

sig som Brygger og Grosserer paa Christianshavn. Ved sin Dod,
3. Jan. 1812, efterlod K. sin Enke bl. a. Godserne Aastrup og Hol

bæk Ladegaard. Deres .Administration ledede hun selv mecl Spar

sommelighed og Dygtighed, saa at Formuen forøgede.s betydelig, 

og hun derved saa sig i Stand til at udfolde cn omfattende God- 

gjorenhed. Allerede i levende Live skjænkede hun store Kapitaler 

til Legater, saaledes 1812 100000 Rdl. til trængende Sømænd, Sø- 

mænds Enker og Børn i Kjøbenhavn og senere over 50000 Rdl. til 

forskjellige Skoler og Arbejdshuse paa hendes Godser og hendes 

Fodeø, hvorefter Frederik V I hædrede hende med Etatsraadinde- 

titelen 1818. Ved hendes Testamente a f 1825 fordeltes end videre
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O. 300000 R d l i vclgjørende Øjemed til Legater for trængende 

Enker, ugifte Kvinder, hvis Kaar ikke svare til deres Opdragelse, 

Skoleion for Pigebørn, Hospitaler, velgjorende Selskaber m. m., 

navnlig i Kjøbenhavn og paa Bornholm, og Reglerne for deres 

Best>Telse og Kapitalernes Sikring vare ordnede med saa megen 

Omsigt, at flere endnu stadig høre til vore rigeste Understøttelses- 

anstalter. Blandt de mange, hun hjalp frem, var J. N. Madvig. 

Hun mistede Udlig sit eneste Barn, en Saarig Son a f første Æ gte

skab, og døde 20. April 183S efter længe at have lidt a f  stærk 

Melankoli. Bornholmerne rejste 1S82 deres Velgjørerinde en anselig 

Mindestøtte a f  Granit med Portrætmedaillon a f V. Bissen i den 

meget besøgte Skov Almindingen midt paa Øen.
Bidstrup, Stamtavle ov. Fam. Koefoed, A. S. 173. Øst, Matenalier t. ct 

dansk bic^.-lit. Lex. Sp. 1173. G . L . Gr<n'€.

K o b l, Joh an  H en rik  A u g u st V alen tin , 1763— 1820, Officer, 

Søn a f  Kapitajnlieutenant Andreas August K ., Interimskommandant 

paa Christiansø (f. 22. Juni 1726 f  J^ui >795) og Johanne Sophie 

f. Hassel. 1795 udnævntes han til Gamisonslieutenant paa Chri- 

stianso, Aaret efter overtog han efter sin Fader Stillingen som 

Kommandant paa Fæstningen (ad interim). 179S tillagdes der ham 

Kapitajnlieutenants Karakter, 1800 blev han virkelig Kommandant, 

1806 karakt. Kapitajn. K . udmærkede sig gjentagne Gange, først

24. Okt. 1808, da han kjækt afslog et Angreb a f  en engelsk Styrke 

paa 2 Linjeskibe og 6 mindre Skibe, senere, 2. Avg. 1809, under 

et Mytteri a f Fæstningens 200 Soldater; ved denne Lejlighed, hvor 

de andre Officerer ganske tabte Hovedet, blev K. saaret; Soldaterne, 

der flygtede til Carlskrona, foranledigede, at en Expedition udsendtes 

der fra for at besætte Øerne; men ved K.s Konduite var Fæstningen 

forinden igjen bleven sat i Forsvarsstand, hvorved Svenskernes An

slag tilintetgjordes. —  K. blev 1802 gift med Petronella Poulsen; 

dette Ægteskab opløstes ved Separation, og Hustruen giftede sig 

senere roed Major Fr. Chr. Plum. 1813 ægtede K . Janessine Chri

stine Arboe (f. 1789 f  18. Avg. 1836). 1811 erholdt K . Afsked som 

Kommandant med Titel a f Generalkrigskommissær og døde 13. Juli 

1820 i Rønne. C. With.

K o k  (Koch), Johann es G eorg E lia s , 1821— 87, Præst og 

Sprogforsker, var en Søn a f Gartner paa Ledreborg jobanoes Martin 

Koch og Marie Sophie f. Lange. Han blev født 24. Febr. 1821 og
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blev 1S41 Student fni Roskilde Skole. I Studentertiden havde især 

daværende Professor Martensen stor Indflydelse paa ham, og da 
han 1848, (samme Aar, som han havde taget theologisk Attestats, 

blev personel Kapellan hos Sognepræsten ved Frue Kirke i Aarhus, 

sluttede hâ n sig nøje til Biskop Braminer, hvem han (187^ dedi

cerede den a f ham udgivne »Evangelisk Huspostil» «med inderlig 

Tak for faderlig Kjærlighed og fromme Forbønner i Fjerdeparten 

a f  et Hundredaar». Efler at hans Kapellangjeming allerede 1849 

var bleven afbrudt ved Sognepræstens Død, virkede han endnu 

I Vs Aar ved Aarhus Kathedralskole som konstit. Adjunkt, men 

1851 blev han valgt til Sognepræst i Burkal i Tønder Provsti. Som 

saadan var han en trofast Støtte for den danske Sag, indtil han 1S64 

blev forjagen a f Preusserne. Efter sin Afsættelse tog han Bolig i 

Kjøbenhavn, og her privatiserede han i nogle Aar, sysselsat med 

sproglige Studier og med Arbejde for Foreningen til Understøttelse 

a f  trængende Slesvigere, a f hvilken han havde været Medstifter. 

1S67 blev han konstitueret til Præst ved Almindeligt Hospital og 

Abel Cathrines Boder, 1872 ligelede.s konstitueret som Præst i Cita

dellet. Da han var bleven Præst i Hovedstaden, tog han jævnlig ved 

Bladartikler Del i den kirkelige Kamp, i det han ud fra den Mårten- 

senske Skoles Standpunkt angreb Grundtvig og den grundtvigske 

Kristendomsopfattelse. Samtidig udarbejdede han flere større og 

mindre Skrifter, der til Dels, som «Det hellige Land og dets Nabo

lande* {1878), der kaldte Overrabineren Dr. A . A . Wolflf frem til 

Indsigelse, indviklede ham i nye Fejder. Han udgav ogsaa en Sam

ling a f  sine egne Prædikener og cn Samling I>ejUghedstalcr samt den 

ovenfor omtalte «Evangeliske Huspostil*, der indeholdt Prædikener 

a f  Præster, som hørte til Martensens Skole eller den indre Mission. 

Fra 1S74 til sin Død var han en virksom Sekretær for det danske 

Bibelselskab, og 1874 samlede han et Tillæg ti! Konventssalmebogen, 

der skulde være et Modtræk imod det a f  Roskilde Konvent ud

arbejdede «Tillæg>, der i hans Øjne var for grundtvigsk. Da han 

efter Dr. Fogs Udnævnelse til Biskop i Aarhus forgjæves havde 

søgt Holmens Provsti, fik han (1882) Titel a f Professor med samme 

Rang som Holmens Provster, men kort efter beg>mdte en snigende 

Sygdom at lamme hans Kræfter. 20. Jan. 1887 døde han efter 

store Lidelser, savnet a f  sin Menighed og a f  mange Venner, der 

paaskjønnede hans varme danske Hjæite og hans djærve Slagfær

dighed som kirkelig Polemiker. 25. Okt. 1848 havde han ægtet 

SiegfHede Rosalie Tofit, Datter a f  Overlæge i Soetaten Peder Peder-
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sen T . og Bolette Helene f. Moller. Efter den sidste Krig ændrede 

han sit Slægtnavn Koch til Kok.
ElviuSf Danmarks Pra»ichist. 1869— 84 S. 293. Illusir. Tid. 1887, Nr. 18.

F r. Nielsen,

—  Som sproglig Forfatter har J. G. E. Kok skjænket os «l)et 

danske Folkesprog i Sonderjylland®, 2 Dele (1863— 67) og som 3. Del 

«Danske Ordsprog og Talemaader fra Sonderjylland* (1870). Efter 

en sproghistorisk Indledning m. m. gives i i. Del Formlæren og 

Ordbog over Sprogartens væsentligste Gloscforraad. 2. Del inde

holder Fortolkninger a f sønderjyske Person- og Stednavne i alfa

betisk Orden. 3. Del tæller 2000, begrebsvis ordnede, Numre, der 

tillige gjore Nytte som Sprogprover. —  Værket er fodt og baaret 

af den nationale Aand, der kom til fuld Bevidsthed ved Krigen 

1848— 50 og næredes under de følgende Aars mange Haande 

Kampe. K. vilde nemlig vise, at Sønderjysk «er en ren og op

rindelig dansk eller rettere nordisk Sprogart*. Idelige Jævnførelser 

med tilsvarende Fremtrædelser paa nordisk, nærmest dog dansk- 

kongerigsk, Grund gaa derfor som en rød Traad gjennem alle 3 

Dele. De cre da ogsaa kjendelig Frugten a f langvarige og om

fattende Forarbejder, ligesom de vidne om Fortrolighed med ad

skillige, nordiske og tyske, Fagskrifter. A t K. i sin afsides Præste- 

gaard med Held drev saadanne Studier, indgyder Agtelse for hans 

Arbejds- og Viljeskraft; men ikke mindre Paaskjønnelse fortjener 

det, at han efter det skæbnesvangre 1864, støttet med Raad og 

Daad a f A. Regenburg, fuldendte Bearbejdelsen a f  sine Samlinger. 

Visselig findes der svage eller urigtige Enkeltheder, oftest i 2. Del; 

men dette hindrer ikke, at K. jo  vil indtage en smuk Plads i den 

Række gejstlige, der, lige fra Pontoppidan (1745) til Feilberg, har 

ydet Bidrag til Skildring a f jyske Sprogarter. —  K.s Navn som 

Sprogmand bevirkede, at han 1869 valgtes til Deltager i det stock

holmske Retskrivningsmøde; næste Aar medunderskrev han de 8 

foreløbige Punkter, hvorover S. Grundtvigs Ordbog er bygget. —  1 

mange Aar gjorde K. udmærket Fyldest som Censor i Modersmaalet 

ved Officersskolens Examiner. F . Dyrlund.

K o k , L au rid s O lufsen, f  s. Kock (ovfr. S. 324).

K o lb erg , A n d rea s Johnsen, 1817— 69, Billedhugger, var Søn 

a f Tegnelærer Johannes Jansen K. og Karen Johanne f. Simonsen. 

Han var født i Kjobenhavn 25. Nov. 1817 og begyndte allerede i
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sit 10. Aar at gaa paa Akademiet; han vandt 1834 den mindre 

Sølvmedaille og begyndte at arbejde under H. E. Freund. Imidlertid 

gik det rask fremad: 1836 Og 38 vandt han Pengepraemier, 1837 

den store Sølvmedaille, 1839 den mindre Guldmedaille og endelig 

i 1843 den store Guldmedaille for «Boas og Ruth» og fra i. Jan. 

1844 Akademiets store Stipendium. Hermed var i Grunden hans 

Glanstid forbi. Han fik vel Stipendiet forlænget med et Aar, saa 

at han i alt nød det i 4 Aar, men yderligere Forlængelse nægtedes 

ham, da Akademiet ikke var fornøjet med, hvad han havde udfort 

i Udlandet. Han kom hjem 1849, og Frederik V il  ansatte ham 

som Inspektor over sine private Samlinger, gav ham 1850 Titel af 

Professor og Midler til at rejse til Italien. I 1857 hjemsendte han 

fra Rom «En drukken Favn», hvorpaa Akademiet agreerede ham, 

men han blev aldrig Medlem. Han udførte ikke mange Arbejder, 

den kongelige Naade begyndte at svigte, og han levede nogle Aar 

kummerlig i Rom , indtil han ved Baron O. D. Rosenørn-Lehns 

Hjælp kunde rejse hjem i 1S62. Endnu i 1866 fik han det Anckerske 

Legat, men han var allerede syg og gjorde kun en Rejse til Nord

tyskland. Efter længere Tids Sygelighed døde han i Kjøbenhavn

10. Avg. 1869, ugift. Kt Ungdomsarbejde, «Rn Bakkant ridende paa 

en Panter» {1843), havde vakt Forventninger og blev kjobt a f  Chri

stian VIII. Desto større Skuffelse blev Fremtiden for ham og for 

dem, der havde troet paa ham, H. E. Freunds mest lovende Elev.
Weilbach, Konstnerlex. /%. Wetlbcck.

K o lb y e , M atth ias B jerrin g , 1785«— 1848, Ingeniør. K ., Søn 

a f  Kjøbmand i Ringkjobing .Anders K. og Bodil Kirstine f. Bjerring, 

blev født 7. Febr. 1785. Allerede i sit 14. Aar var han saa vidt 

uddannet i Landmaaling, at han blev antagen til at assistere da
værende Pælebukkermester (Vandbygningsingenior) ved Holmen S. 

Halkier (ved Undersøgelserne for en forbedret Indsejling til Ring- 

kjøbing Fjord. Hans Virksomhed herved ledede til, at han blev 

ansat som Halkiers Assistent ved Holmen, ligesom at han fik Lej

lighed til at høre Forelæsninger over Mathcmatik og Fysik sammen 

med Søofficererne og til ved Rejser sammen med disse i Sverige 

og Norge at uddanne sig i Vandbygningskunst. Efter at have ud

ført forskjcllige Havnearbejder i K joge, Vedbæk, Christiansø og 
Rorvig blev han, som 1810 havde faaet Titel a f Vandbygnings- 

konduktor .ved dc kongl. Holme og 1813 tillige var bleven Skibs

bygmestersvend, efter Halkiers Død i 1818 udnævnt til Pælebukker-
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Og Rapertmagermester ved Holmen samt Havnebygmester i Kjøben- 

havn, i hvilke Stillinger han virkede i over 29 Aar. De største Ar

bejder, der forefaldt i denne Periode, vare Ombygning a f Vindebroen 

paa Højbro ef^er en forbedret Konstruktion (1822) og Bygningen af 

en ny Holmensbro med tilhørende Stenbolværk og I>andingstrappe 

(1832— 34). Disse Arbejder have vel til Dels givet Plads for nye 

Bygværker; men de vare for den T id  fortrinlige Konstruktioner. 

Ogsaa Planerne til Ombygningen af de endnu existereude Land- 

gangstrapper og Slæbesteder paa Kjøbenhavns 'J'oldbod skyldes K. 

—  1816 ægtede han Sophie Magdalene Baastrup, Datter a f Stifts

forvalter B. ved Vallo. Han døde 22. Marts 1848.
Selmer, Nekrolog. Saml. I, 347 ff. Ch. Afnift,

K old , C h risten  M ikkelsen , 1816— 70, Højskole- og Friskole

mand, var Son af Skomagermester Mikkel K . og Kirstine Marie 

f. Jannerup og fodtes i Thisted 29. Marts 1816. Allerede i K.s 

Barndom blev hans Sans for fortællende Undervisning vakt a f  Mo

deren, en ejendommelig, dyb Natur, der ved Sang og Fortælling 

havde stor Indflydelse paa sine Børns Opdragelse. Knap 13 Aar 

gammel blev han Biskolelærer i Faartoft og senere Huslærer i>aa 

Gaarden Kovstrup. 1836 dimitteredes han fra Snedsted Seminarium, 

hvor han var blevet kristelig vakt ved P. K. Algreens gudelige 

Forsamlinger (I, 180) og stærkt greben a f  Ingemanos Romaner. 

S. A. blev han Huslærer hos Provst J. C. Sørensen i Solbjærg paa 

Mors og i Efteraaret 1837 konstitueret som Skolelærer i Øster Jølby, 

men fik efter Amtmandens Indstilling til Kancelliet ikke Ansættelse, 

fordi han havde deltaget i det gudelige Forsamlingsliv, der i de 

Aar begyndte paa Mors. Fra Maj 1838 var han i 37* Aar Huslærer 

for nogle Gaardejeres Børn i Forballum, Medolden Sogn i Torning 

Len. Her sluttede han sig meget nøje til Sognepræsten L. D. Hass 

(VII, 125) og blev derved stærkt paavirket i grundtvigsk Retning. 

K.s Undervisning var i overvejende Grad fortællende, og da han 

vægrede sig ved at lade sine Elever lære Balles Lærebog udenad, 

klagede Provst G. Koch over ham til Biskop Tage Muller, for 
hvem K., ivrig støttet a f Hass, baade skriftlig og mundtlig ud 

viklede sine pædagogiske Anskuelser, ligesom han ofientliggjorde 

dem i «Dancvirke». Sagen gik 1840 til Kancelliet, der paalagde 

K. at følge den avtoriserede Lærebog. Det blev forment ham at 

oprette en Privatskole, og fast Embede kunde han ikke faa. Nord 

for Kongeaaen forargedes man over hans Forhold til Lærebogen,
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og i Sønderjylland mishagede han ved sin Danskhed og Folke

lighed. Han tog derfor mod en Tjenerplads hos Pastor Hass, da 

denne 1842 drog til Smyrna som Missionær^ og senere bosatte K. 

sig i denne By som Bogbinder. Med en lille sammensparet Ka

pital rejste han hjem 1847, i det han vandrede til Fods ha Triest 

til Thisted med sit Tøj paa en Trækvogn. En kort T id  var han 

Fluslærer hos Pastor C. F. Hassenfeldt paa Holmsland, gik i 1848 

med som frivillig og blev Aaret efter Huslærer for Pastor C. C. 

Østergaards Søn i Sønder Felding. Her gjorde Læsningen a f Grundt* 

vigs Haandbog i Verdenshistorien et dybt Indtryk paa ham. Han 

følte Trang til at meddele andre Grundtvigs Opfattel.se a f Menne

skeslægtens Udvikling og til at fæstne Opvækkelsen fra 1S4S i 

Folket eller, som han sagde, «at faa Folk til at tro paa Guds 

Kjærlighed og Danmarks Lykke». Da derfor V. Birkedal formaaede 

K . til i Efteraaret 1849 at blive Huslærer i Ryslinge Præstegaard, 

begyndte han her at samle nogle unge Bonderkarle til en fri 

Undervisning, omfattende Bibel- og Fædrelandshistorie, Ingemanns 

Romaner og Oehlenschlagers nordiske Digte og 'l'ragedier. Ved 

Understøttelse a f den grundtvigske Kreds i Kjobenhavn kjobte 

han et Hus i Ryslinge med nogle Tdr. Land og opførte her en 

«højere Folkeskole*, den første i Kongeriget, naar man ser bort 

fra det Forsøg, som Rasmus Sørensen 2 Aar for havde gjort i 

Uldum ved Vejle. Den aabnedes i Nov. 1851 med 15 Elever, 

l 'i l  Medlærer havde han A. K. Povlsen Dal. Da de gammeldags 

opvakte blandt Almuen i Fyn efrerhaanden nærmede sig den grundt

vigske Retning, fandt K . blandt dem en gunstig Jordbund for sin 

Virksomhed og flyttede derfor 1853 sin Hojskole til Dalby ved 

Kjærteminde, hvor han Aaret før havde begyndt en privat Bome* 

skole. Da ogsaa denne Bygning blev for lille for den voxende 

Tilstrømning, opførte han 1862 paa Hjallese Mark i Dalum Sogn 
ved Odense en rummelig Bygning, hvor han havde Højskole til 

sin Død (6 April 1870). Elevantallet steg til 112 unge Mænd i 

Vinterhalvaaret og til næsten lige saa mange unge Piger paa det 

Sommerkursus, han siden 1863 havde begyndt.

K .s Hovedbetydning ligger deri, at han baade med Hensyn 

til voxnes og Børns Under^'isning har ført Grundtvigs Skoletanker 

ud i Livet i en saadan Form, at de sloge Rod i Folket, især paa 

Landet. Medens Højskolen i Rødding havde et aaarigt Kursus 

og mange Fag, indskrænkede K . Skoletiden for de unge Mænd til 

et Vinterhalvaar og for Pigerne til et Fjerdiogaar, strog en Del a f
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Fagene og arbejdede udelukkende paa at vække Eleverne i kriste

lig og folkelig Henseende, medens Tilegnelsen af Kundskaber først 

kom i anden Række. «Jeg opliver forst, og saa oplyser jeg», 

sagde K ., hvis Under\isningsmaade var lige saa ejendommelig som 

hans Personlighed. Han vilde forst bringe F'leverne til Bevidsthed 

om, at de trængte til Oplysning for at kunne leve et værdigt 

Menneskeliv, og derpaa søge at tilfredsstille denne Trang. Hoved

fagene i hans Skole vare Historie, især Kirkens og Fædrelandets, 

Modersmaalet og Folkesangen, og hertil kom den Belæring, han 

uddrog a f sine egne og Elevernes Livserfaringer. Dog blev der 

ogsaa undervist i Skrivning og Regning. A\ Jæktielæsning var 

bandlyst. Frie Foredrag vare hans sædvanlige Meddelelsesfonn, 

og hertil kom Samtale med Eleverne i Fritiden, under Maaltideme 

og paa den fælles Sovesal. De hk Anvisning til Selniddannelse 

ved l.æ$ning a f  gode Forfattere og ved skriftlig licsvarelse a f  op

givne Æmner. I det væsentlige have næsten alle de senere Høj

skoler taget denne Ordning til Monster. Ved at overføre sine 

Grundsætninger paa Børncunder\*isningeD (jfr. hans Afhandling «Om 

Børneskolen*, udg. 1877 a f  H. Holm) blev K . Skaber a f  de gmndt- 

vigske «Friskoler», der fra 1852 erc opstaaedc i alle de Egne paa 

Landet, især Fyn og Mors, hvor den gnmdtvigske Retning har 

Fodfæste, og gav herved Stødet til de 2 Love om Privatimdervis- 

ning a f 2. Maj 1855 og 30. Sept. 1864. Ogsaa paa den offentlige 

Skole fik K. Indflydelse; thi de stærke Brydninger, der opstode mellem 

»Friskolen* og «Stiitsskolen», paavirkedc denne i Retning a f K.s An

skuelser, saa at mundtlig Undervisning bredte sig paa Lektielæs

ningens Bekostning, og mange a f de Tanker, der modte stærk 

Modstand, da K. fremsatte dem, ere nu optagne i den almene 

pædagogiske Bevidsthed.

K . besad ikke mange Kundskaber, men en rig Livserfaring 

og et skarpt Blik for Sjælelivets Ytringer. Han havde ingen 

Undervisningsplan og brugte ingen bestemt Methode, men fulgte 

sine umiddelbare Indskydelser, talte snart hjærtelig, snart ironisk, 

undertiden i barokke Vendinger, men altid med Aandens Myndig

hed og dog jævnt og fattelig, saa at Tilhørerne fik et nyt Indblik 

i de moralske, psykologiske eller sociale Spørgsmaal, som han ud

talte sig om med Historien som Udgangspunkt. K .s Personlighed 

var en ejendommelig Blanding a f Modsætninger. Skjont bonde

klædt og i sin Optræden Almuesmand, besad han i mange Ret

ninger en fin Aandsdannelse; med Særhed og Bomerthed paa visse
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Omraader forbandt han et genialt Blik paa hele Menneskelivet; 

hvor sparsommelig og tarvelig han end levede, var han yderst 

hjælpsom mod fattige Elever og trængende Friskoler og gav fri

villig Afkald paa Statstilskuddet til Højskolen for at undgaa Kon

trol, og ved Siden a f en vis selvsikker Overvurdering besad han 

en ydmyg Tro paa Guds kjærlige Forsyn. Derfor tvivlede han 

aldrig om, at hans Livsgjeming vilde lykkes, trods den Mangel 

paa Forstaaelsc hos Befolkningen og den Modstand hos Avtorite- 

terne, han mødte i Begyndelsen.

K .s Indflydelse strakte sig langt ud over hans Kreds a f Elever. 

Han færdedes meget paa Fodvandringer i Fyn, især blandt de op

vakte og Grundtvigs Venner, og udovede ogsaa her som en anden 

Sokrates gjennem Samtale en vækkende Indflydelse paa dem, han 

kom i Berøring med. Mange bekymrede Mennesker søgte Trøst hos 

K .; men de fleste kom for at hore hans vækkende Tale, enten ved 

de daglige Foredrag eller ved de Moder, han holdt paa sin Skole. 

Her samledes ogsaa fra 1865 hver Sommerferie Friskolelærere og 

andre pædagogisk interesserede for at hore hans Foredrag og 

drøfte Børneskolens Forhold med ham. I de Kredse, der sluttede 

sig til ham, var hans .\vtoritet overordentlig. «K. har sagt detiv 

var nok til at slaa enhver Indvending ned. Men ogsaa uden for 

disse har hans Virksomhed efterladt dybe Spor i det danske Aands

liv, især blandt Folkets brede Lag, saa han maa ubetinget regnes 

for en a f vor Tids mest indflydelsesrige Mænd. —  K. ægtede

8. Avg. 1866 Anne Kirstine Jakobsen (f. 2. Jan. 1844), Datter af 

Gaardmand Jakob Jørgensen i Fangel.
F. Linderberg, K. M. K. (18S2K K. R. Stenbæk, Bidrag til K. M, K.« 

Le\Tied5tegmng (1883). K. Berntsen, Blade i Mindekransen over Højskolefor
stander K. M. K. (1S70). M, Eskesen, Samliv med K. (1883). Samme, Minder 
og Udsigter fra 40 Aars Skoleliv. F. Nygård, K. K., I. (1895). V. Birkedal, 
Personlige Oplevelser II, 188 ff. L. Frederiksen, Friskolebevægelsen 1852 og 
de følg. Aar. F. Nygård, P. K. Algreens og Provst J. C. Sorensens Levneds
løb. Dannevirke II, 43. 59. lllustr. Tid. XI, 290. Joakim  Larsen,

K old eru p -R osen vin ge, Jan u s L a u ritz  A n d reas, 1792— 1850, 

Retslærd, er fodt 10. Maj 1792 i Kjobenhavn og Søn a f nedennævnte 

Etatsraad Peder Andreas K.-R. Han dimitteredes til Universitetet 

a f Cand. theol. U. A. Piesner, senere Provst paa Langeland, med 

hvem han vedblev at staa i et intimt Venskabsforhold; bestod i 1809 

Exaraen ardum og Aaret efter den filosofiske Prøve, begge med 

Udmærkelse. Derpaa valgte han det juridiske Studium, hvori han
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vejlededes a f  Anders Sandøe Ørsted, som i sin Mindetale over 

ham i Videnskabernes Selskab har aflagt det smukkeste Vidnesbyrd 

om det inderlige og varige Venskabsbaand, som knyttedes mellem 

disse 2 Mænd.

Endnu som Student vandt K.-R. i Aaret 1813 Universitetets 

Guldmedaille for Besvarelsen a f  det juridiske Prisspørgsmaal om 

Benyttelsen a f den ældre Lovgivning ved Fortolkningen a f  Chri

stian V ’s Lov. Afhandlingen findes i Universitetets Manuskript

samling. Den fuldstændige juridiske Kmbedsexamens theoretiske 

og praktiske Prove bestod K.-R. s. A. 7. Avg. 1814 holdt han 

Br>ilup med Barbara Abigael Lange (f. 1791, Datter a f Gehejme- 

konferensraad, Deputeret i Finanskollcgiet C. W. L.), med hvem 

han levede i et højst lykkeligt Ægteskab, indtil hun døde 17. Dec. 

1846. K .'R . selv, som stadig var a f svageligt Helbred, døde paa

en Baderejse i Nantes 4. Avg. 1850. J. P. Mynster, som havde 

viet Ægtefællerne, holdt ogsaa Ligtalerne over dem begge.

1S15 disputerede K.-R. for den juridiske Licentiatgrad og 1817 

for den juridiske Doktorgrad. Æmnet for Disputatserne var hen

holdsvis I.  og 2. Del a f  en retshi.storisk Afhandling om Edens 

An^endelse i Rettergan^trætter efter den ældre danske Lovgiv

ning. I Begyndelsen a f 1814 blev K.-R. Notarius ved det juridiske 

Fakultet og rSi5 tillige Adjunkt ved samme, 27. Jan. 1818 Professor 

extraordinarius og 1830 efter Hurtigkarls Død Professor ordinarius 

i det juridiske Fakultet og Medlem a f Konsistorium, i hvilket han 

overtog Forretningen som Referendarius. I Sept. 1834 beskikkedes 

K.-R. efter J. P. Mynsters Udtrædelse til 3. Medlem a f Direktionen 

for Universitetet og de lærde Skoler, i hvilken Stilling han forblev, 

indtil han 1848 afskedigedes, dog med Bibeholdelse a f  sin Gage, 

1100 Rdl., under Navn a f  Ventepenge, hvorhos han samme Dag 

udnævntes til Konferensraad. 1822 blev han extraordinær Assessor 

i Højesteret, 1828 efter A . S. Ørsted I Ærer i Kirkeret ved Pastoral- 

seminariet og Medlem a f sammes Direktion, 1838 udnævntes han 

til Medlem a f Kommissionen for den Amemagnæanske Stiftelse og 

1839 til Medlem a f den til at afgive Betænkning over Biskop 

Mynsters Udkast til et nyt Ritual og en ny Alterbog nedsatte 

Kommission.

1822 blev han Æresmedlem a f det islandske litterære Selskabs 

.Afdeling i Kjøbenhavn; 1816 Medlem a f det kongl. Landhushold

ningsselskab; 1817 Medlem a f det danske Litteraturselskab; 1822 

Medlem a f Selskabet for Fædrelandets Historie og Sprog; 1824
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Medlem a f Videnskabernes Selskab, i hvilket han virkede som 

Medlem baade a f Ordbogskommissionen og a f Kommissionen til Ud

givelse a f  Regestem c; 1S25 Medlem a f det nordiske Oldskriftselskab; 

1S33 Medlem a f Schleswig-Holstein-Lauenburgische Gesellschaft flir 

vaterlandische Geschichtc. Endelig blev han 1827 korresponderende 

Medlem a f Svenska kongl. Vitterhets-, Historie- og Antikvitets-Aka- 

demien og 1830 korresponderende Medlem a f det kongl. Samfund 

Ibr Utgifvandet a f  Håndskrifter rdrande Skandinaviens Historia.

K.-R. var en sympathetisk og alsidig dannet Personlighed; 

om hans store Belæsthed vidner hans efterladte Bibliothek. Han 

studerede ikke blot vort eget, men ogsaa fremmede Tandes Skjøn- 

litteratur; oversatte Wessels «Kjærlighed uden Strømper* paa Tysk 

og Stykker a f  Calderon paa Dansk, i det han i sine senere Aar 

regelmæssig studerede Spansk sammen med A. W. Schee) og Bræ

strup. Ogsaa Musikken dyrkede han med Held, og hans fromme 

Sind i Forbindelse med hans Lethed i at behandle Sproget bragte 

ham ogsaa til at sysle med Salmelitteraturen. 1 K.-R.s og hans 

ikke mindre elskværdige Hustrus Hjem i I,yngby samledes Hoved

stadens bedste Selskab, og fremmede Digtere og lærde, saasom 

Geijer, Tegnér, Wilda, J. Grimm, Cleasbye, X. Marmier m. fl., 

søgte ligeledes regelmæssig der ud, naar de gjæstede Kjøbenhavn. 

Baade Ørsteds, Molbechs og J. P. Mynsters 'Paler vidne om, 

hvilket kjært Minde K.-R., hans Hustru og deres Hjem have efter

ladt i Vennernes store Kreds, ligesom hans efterladte Brevsamling 

vidner om den livlige Forbindelse, hvori han stod med Jurister og 

Historikere i mange Lande, som Schlyter, Falck, Michelsen, Lappen- 

berg, Schildener, Holtzius m. ft. —  Den elskværdige og imøde

kommende Holdning, som udmærkede K.-R., var uden Tvivl en 

medvirkende Grund til, at han ikke hævdede en mere fremtrædende 

Stilling i det offentlige Liv. Han vedblev saaledes fra 1834— 48 

trods indtraadt Ledighed at være 3. Medlem a f Universitetsdirektionen, 

i hvilken han efter Akternes Vidnesbyrd heller ikke synes at have 

udfoldet nogen ledende Virksomhed. At han var en varmtfølende 

Patriot, fremgaar a f hans Sendebrev til Professor Schlo.sser, der i 

sin Verdenshistorie havde omtalt Danmark ufortjent ilde; og at 

han var stærkt interesseret for den nationale Sag i Sønderjylland, 

vise clc mange fortrolige Breve, hvori Vennen Chr. Paulsen udoser 

sit bekymrede Hjærte for ham. Ved Fodsel, Uddannelse, Familie

forbindelser og Embedsstilling var han fort til en stræng konser

vativ Opfattelse a f Forholdene baade i Kirke og Stat. I sidstnævnte
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Henseende viste han det i 1848 ved Oversættelse a f «Stemmer fra 

Frankrig og England om Tokammersystemet* og i førstnævnte 

Henseende ved den Afhandling, han endnu i 1850 oplæste i 

Videnskabernes Selskab, «om Kirkebestyrelse, Kirkeforfatning og 
Kirkens Ejendomsret«.

K.-R.s videnskabelige Evne udfoldede sig meget tidlig og 

ytrede sig særlig i en lykkelig Gave til hurtig og let at samle, 

ordne og forme et Stof; derfor udarbejdede han trykte Grundrids 

til Brug ved alle sine Forelæsninger «for at fri Tilhorerne for den 

trættende Dikteren«; saaledes ^Grundrids a f den danske Politiret« 

(1825), «af den positive Folkeret* (1829), «af den danske Kirkeret« 

(1838), «af den juridiske Encyclopædi« (1849). Alt i 1822— 23 ud

kom ogsaa hans «Grundrids af den danske Lovhistorie«, hvilket 

sidste Udtryk i 2. Udg. (1832) ændredes til den danske Retshistorie, 

hvoraf 3. Udg. er udkommen i 1860. Det var den første systema

tiske Fremstilling af den danske Retshistorie; og den fandt saa- 

megen Anerkjendelse ikke blot her hjemme, men ogsaa i Udlandet, 

at C. G. Homeyer i 1825 udgav en tysk Oversættelse a f  den.

Men for Retshistoriens Vedkommende blev K.-R. ikke staa- 

ende ved dette Grundrids; dens Studium udgjorde hans Livs 

videnskabelige Gjerning, baaret oppe a f  hans store Begavelse, 

hurtige Arbejdsevne, utrættelige Flid og levende Interesse for rets- 

historiske Granskninger. Naar Retshistorien eller Lovhistorien, som 

den kaldes i Forordningen a f  26. Jan. 1821, optoges som et eget 

Examensfag ved fuldstændig jiuidisk Embedsexamen, er dette for

trinsvis K.-R.s Fortjeneste. Studiet led navnlig a f  Mangel paa 

gode, samlede, let tilgængelige Udgaver a f  de ældre Love og 

Forordninger. Kofod Ancher (I, 202) havde udgivet Jyske Lov 

særskilt og Valdemars sjællandske Lov i Tillægget til Lovhistorien 

Savnet var derfor størst med Hensyn til Eriks sjællandske Lov 

I Erkjendelse heraf søgte K.-R. først at afhjælpe det, og 1819 be 

vilgedes der ham af Fonden ad usus publicos et Beløb a f 400 Rdl 

som Tilskud til Udgivelse a f I.oven med Oversættelse og Anmærk 

ninger. Efter dette Provehæftes Offentliggjorelse (1821) bevilgedes 

der ham dernæst 400 Rdl. til Udgivelse a f hvert a f de 8 Bind, 

som en a f ham paatænkt kritisk Udgave a f samtlige ældre Love 

foruden den alt udgivne Eriks sjællandske Lov vilde udgjøre, dog 

saaledes at det nærmere blev at overveje, om det Glossarium, 

hvoraf det 9. Bind skulde bestaa, ikke kunde bortfalde derved, at 

der til hvert Bind føjedes en Index over de deri forekommende
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vanskeligste Ord. I Følge Planen skulde i. Bind bcstaa a f Knud 

den stores engelske Love, hvilke K.-R. imidlertid udgav særskilt i 

Universitetsprogram 1826, Anders Sunesens Parafras, der udgaves 

som en særskilt Afdeling 1846, o g  Skaaoske Lov, der ikke udkom;

2. Bind a f den alt udgivne Eriks sjællandske Lov; 3. Bind a f 

Valdemars sjællandske Lov, Valdemars jyske Lov og Thords Ar

tikler, hvilke sidste 2 Bestanddele udkom som et eget Bind 1S37;

4. Bind, indeholdende Recesser og Ordinanscr a f  Kongerne a f  den 

oldenborgske Stamme, udkom planmæssig i 1834, dog med Ude

ladelse a f Christian IV ’s Birkeret; 5. Bind, indeholdende Gaards- 

retter og Stadsretter, udkom alt 1827. Det skulde ogsaa have 

indeholdt forskjcllige Gildeskraaer og Solove; men Stadsrettemes 

paaregnede Antal er forøget saa stærkt i den endelige Udgave, at 

Gildeskraaeme, hvoraf K.-R. senere udgav et Par særskilt, maatte 

udelades, og ligesaa Sølovene, a f  hvilke han dog senere ligeledes 

udgav en enkelt særskilt. 6. Bind, der skulde have indeholdt 

Kirkelove og Haandfæstninger, saa vel som 7. og 8. Bind, der skulde 

have indeholdt Forordninger fra Knud VI til Christian V , naaede 

K.-R. ikke at faa udgivet. Udgaverne fyldestgjøre vel ikke Nu

tidens Krav til virkelig kritiske Udgaver, i Særdeleshed ikke i 

Henseende lil Haandskriftemes Samling, Gruppering og Benyttelse, 

men adskillige a f  dem, navnlig Samlingen a f  Stadsretteme og Re

cesserne, have dog ydet et betydningsfuldt Hjælpemiddel for Studiet, 

og Indledningerne og Anmærkningerne have blivende Værd, selv 

om de paa sine Steder trænge til at udfyldes og rettes, og skjønt 

Forfetteren ogsaa her viser sig at lide a f  en vis Mangel paa 

Fasthed, der endog har bragt ham til at frafalde Anskuelser, som 

Eftertiden har godkjendt. Hvad der derhos under alle Omstæn

digheder ikke maa glemmes, er, at K.-R. udførte hele det store Ar

bejde uden noget som helst Vederlag, i det Tilskuddet fra Statskassen 

udbetaltes Forlæggeren som Vilkaar for, at han overtog Forlaget.

Medens K.-R. indtil 1S40 mest syslede med Lovene, er den 

efterfølgende Tid fortrinsvis helliget Dommene. Hans Udgave a f 

Rigens Ret udkom 1842, hans Afhandling om Rigens Ret og Dele 

og i mellemliggende Aar udgav han paa Videnskabernes 

Selskabs Bekostning 4 Bind «Gamle danske Dommc» med Ind

ledninger og Anmærkninger (1842— 48). Skjønt denne Samling er

anlagt efter en noget for stor Maalestok, er den dog højst fortjenst

fuld, baade ved det skjønsomme Udvalg og ved de udførlige Ind

ledninger og Forklaringer, som den indeholder. Derhos har K.-R.

Ddi>$lc biogr. Lex. IX . Juli 1895. 23
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enkeltvis udgivet eller kommenteret en Del interessante Doms- og 

Processager, som Dommene over Torben Oxe, Poul Laxmand, 

Mester Jacob Nielsen, Mads Ravn m. fl., og skrevet en Del An

meldelser af retshistoriske Arbejder, hvoraf nogle i «Maanedsskrifi 

for Litteratur*, hvis Medudgiver han var 1829— 38, samt udgivet 

en Række enkelte retshistoriske Afhandlinger, vedrørende en Fler

hed a f Retsomraader: Tingsret, Obligationsret, Proces, Strafferet, 

Statsret, Kirkeret. Afhandlingerne yde helt igjennem værdifulde 

Bidrag til vor retshistoriske Litteratur. En Del a f dem findes i 

•Juridisk Tidsskrift*, hvis Medudgiver K.-R. var 1831— 40.

Betragter man denne samlede Fylde a f vel formede, indholds

rige Arbejder, udførte a f en svagelig, fra flere Sider stærkt optagen 

Mand, der døde i en forholdsvis tidlig Alder, kan man ikke andet 

end med levende Tak og Paaskjønnelse anerkjende K.-R.s om

fattende, dygtige Virken for det retshistoriske Studiums Fremme i 

Danmark. —  Ved Siden deraf kan endnu erindres hans Virksom

hed som Udgiver a f Samlingen a f Forordninger fra 1846— 49 og af 

gejstlige Forordninger (1838— 46).
Erslew, Forf. Lex. H . Matzen.

K o ld eru p  R o se n v in g e , Jan u s L a u ritz  A n d re a s , f. 185S. 

Botaniker. L, K . R ., født i Kjobenhavn 7. Nov. 1858, er Søn a f 

nedennævnte Vandbygningsdirektør V . K .-R . Student 1876 fra 

Metropolitanskolen, tog medicinsk Forberedelsesexamen, men gav 

sig derpaa til at studere Naturhistorie, specielt Botanik. T og  Ma

gisterkonferens 1882 efter allerede at have publiceret nogle anato

miske og algologiske Afhandlinger. Han lagde sig derpaa efter 

Studiet a f Algerne, særlig Havalgerne. Han tUtraadte for viden

skabelige Studiers Skyld en Rejse 1883— 85 til Stockholm, Bonn, 

Tiibingen, Cherbourg, Paris, Antibes, Montpellier og Biarritz; kom 

i 1885 tilbage til Kjøbenhavn. 1 1885 studerede han Havalgers Fysio

logi ved Havgesund og blev dernæst a f  Kommissionen for Grønlands 

Undersøgelse udsendt i t886 med «Fylla», nærmest til Nordgrønland, 

og i 1888 i Selskab med Geologen Steenstnip til Sydgrønland for at 
undersøge Grønlands Algevegetation. 1888 tog han den filosofiske 

Doktorgrad. Efter «den biologiske Stations* Oprettelse 1890 har 

han næsten hvert Aar været Lærer ved de der afholdte Kursus 

for naturhistoriske studerende, og endelig fik han 1891 cn 4aarig 

Statsunderstøttelse for at foretage omfattende Undersøgelser a f 

Plantevæxten i de danske Farvande. —  Hans videnskabelige Ar-
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bejder have forst og fremmest drejet sig om Algernes Naturhistorie 

og Udbredning og findes dels i Gronlandskommissionens «Medde* 

lelsers, dels i «Botan. Tidsskrifts; men han har ogsaa, foruden 

de ovfr. nævnte, publiceret Vegetationsskildringer (Sydgrønlands 

Natur), Bestemmelser a f grønlandske Fanerogamsamlinger, et hi

stologisk-mykologisk Arbejde, og hans Doktordisputats er a f mere 

fysiologisk Art («Ydre Faktorers Indflydelse paa Organdannelsen*). 

Hans Arbejder ere alle udførte med særlig Omhyggelighed og 

Samvittighedsfiildhed. I i8S6 blev han Bibliothekar og Assistent 

ved Botanisk Musæum, i 1893— 95 var han Assistent ved den 

planteanatomiske Undervisning, og i 1895 bevilgedes ham et Ho

norar for at holde Universitetsforelæsninger over lavere Planter.
Universit«tsprogram til Reformalionsfcsicn 1888. Eug. Wdmung.

K o ld en ip -R o sen vin ge, P ed er A n d re a s , 1761— 1824, Post- 

direktør. P. A. Rosenvinge Kolderup, Søn a f  succederende Sogne

præst til Bodø Jesper Andreas K . og Susanne KaasbøU f. Rosen

vinge, var født paa Bodø 9. Jan. 1761, blev i sit 13. Aar Korporal 

ved 1. oplandske Infanteriregiment, frekventerede 1779— 80 den 

mathematiske Skole i Christiania, forlod 1781 paa Grund a f  svagt 

Helbred den militære Bane, tog 1783 juridisk Examen, blev 1786 

Kopist i Hof- og Stadsretten i Kjøbenhavn, 1791 Fuldmægtig hos 

Rettens Justitiarius, fik 1792 Titel a f Sekretær, tog 1800 sin Afsked, 

da hans Embede var bestemt til ved Vakance at skulle inddrages, 

og belønnedes med KancelHraads Titel, udnævntes 1802 til sur- 

niimerær Direktør i General-Postamtet, blev 1809 virkelig Direktør 

og Etatsraad, erhvervede 1811 Adelspatent med Navnet Kolderup' 

Rosenvinge (Prisen sagdes at være 25000 Rdl.) og døde 18. Avg. 

1824. Krigsskolen i Christiania skyldte ham Tak, dels fordi han a f 

egne Midler støttede den, dels fordi han foranledigede, at Gehejme- 

raadinde Wæm, hvis Lavværge han var, skjænkede den 30000 Rdl. 

Gift 1790 med Mariane Griiner (f. 1764 f  18. Maj 1833), Datter af 

Præsten Laurids G. i I.ille Lyngby.
Nicolays«n, Norske Stiftelser III. Thaarup, Fædrenelandsk Nekrolog 1821

-2 6  S. 327 f. G. L . Wad.

K old en ip -R osen vin ge, V ald em ar, 1828— 89, Officer, Vand

bygningsdirektør, var Søn a f ovennævnte Professor J. L. A. K.-R. 

og blev født 19. Dec. 1828 i Kjøbenhavn. 1 1848 indtraadte han 

som Elev paa den kongl. militære Højskole og gjennemgik samtidig

23*
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i 1848— 49 Central- og Kommandoskolen i Kjobenhavn. 1850 ud

nævntes han til Sekondlieutenant å la suite i Artilleriet med An

ciennitet a f  I. Maj 1848 og ansattes ved Feltingeniørdetachementet, 

og han indtraadte i Slutningen a f  Aaret paa Ingeniørtroppernes 

Excrcerskole i Kjobenhavn. Fra 1851— 53 afsluttede han sin ved 

Krigen afbrudte Uddannelse paa Højskolen og udnævntes ved Af

gangen fra denne sidstnævnte Aar til Premierlieutenant i Ingeniør

korpset, i hvilken Stilling han fra 1853— 56 var ansat ved Konge

rigets Vejtjeneste, fra 1856— 62 ved Kjøbenhavns Fortifikation og i 

1862— 63 ved Ingeniørtroppeme. Da den nye Ordning a f Kjøben

havns Politi traadte i Krafr, sattes han 1863 å la suite i Hæren 

for at overtage Stillingen som i. Politiinspektør, men allerede ved 

Udgangen a f  s. A, opgav han paa Grund a f Krigsudsigteroe denne 

Virksomhed og gik atter i militær Tjeneste, først ved Ingeniør

direktionen i Slesvig og derpaa ved den aktive Armé. Han deltog 

i Forsvaret a f Dybbølstillingen og a f A h  og erholdt i 1864 Kapi- 

tajns Karakter. Efter Krigen forblev han ved Ingeniørtropperne, 

og ved Hærlovens Ikrafttræden i 1867 forfreramedes han til Kapi- 

tajn og Kompagnichef ved den nyoprettede i. Ingeniørbataillon. 

i hvilken Egenskab han med sit Kompagni blev knyttet til den 

Brigade, som mobiliseredes i Jylland under den fransk-tyske Krig i 

1870. Fra 1871— 72 gjorde han Tjeneste ved i. Ingeniørdirektion, 

og fra 1872— 76 fungerede han som Sekretær i Ingeniørkorpsets 

tekniske Komité samt som teknisk Revisor og Bibliothekar ved 

Korpset. Efter i Sommeren 1876 at have været Lejringfenior i 

Lejren ved Hald forsattes han paa ny til 1. Ingeniørdirektion, hvor 

han forblev, indtil han i. Juli 1882 erholdt Afsked af Krigstjenesten 

som Oberstlieutenant og udnævntes til Direktør for Vandbygnings- 

væsenet.

De under dette hørende Forretninger vare allerede under hans 

Forgænger, C. Carlsen (III, 377), voxede saa betydelig, at der i 

1880 blev forelagt Rigsdagen et Lovforslag angaaende dets Udvidelse. 

Forslaget blev imidlertid ikke ophøjet til Lov, men da Forretningerne 

stadig tiltoge i Omfang, lykkedes det dog K.-R., til Dels ved ad

ministrative Foranstaltninger, opretholdte ved de til forskjellige store 

Arbejder givne Bevillinger, at skabe en midlertidig Situation a f en 

saadan Beskaffenhed, at den i Hovedsagen har kunnet danne 

Grundlaget for det »Forslag til Lov om Vandbygningsvæsenets 

Ordning*, som fra 1892— 95 forgjæves har været forelagt Rigsdagen. 

Han var Formand i den i 1882 nedsatte Kommission angaaende
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Anlægget a f  Udførsels- og Tilflugtshavne paa den jyske Vestkyst, 

i det nordlige Kattegat og paa Bornholm og overtog i 1884, efter 

at Kystsikringskommissionen a f 1874 var bleven opløst, som Vand

bygningsdirektør Ledelsen a f Arbejderne til Sikring a f  Jyllands 

Vestkyst, angaaendc hvis Afslutning han i Forening med Konferens- 

raad Carlsen og Kammerherre Thygcsdn udarbejdede et Forslag, 

som vedtoges a f Regering og Rigsdag. Det var ligeledes under 

K.-R.s Ledelse, at der i 1886 foretoges forskjcUige Udvidelsesarbejder 

ved Esbjærg Havneanlæg, og han fremsatte Forslag til andre, som 

cre bievne bevilgede efter hans Død. Han døde pludselig 5. Dec. 

1889. —  K.-R. ægtede 9. Jan. 1856 Henriette Vilhelmine Petersen 

(f. 5. Nov. 1834), Datter a f Slotsgartner ved Rosenborg Jens Peter 

P. (f. 1804 t  1848) og Louise f. Lindegaard (f. 1799 t  1855).
Illustr. Tid. XXXI, Nr. 11. Tychsen, Fortifikations-Etaterne logenleur- 

korpset 1684— 1893. J. Michaelsen, Fra min Samtid (1890) S. 62 C

K  E . Tyeftsen.
K old in g, jvfV. Colding og Kolling.

K old in g, A n d ers M ikkelsen , 1560— 1615, Biskop, blev o. 1589 

resid. Kapellan i sin Fødeby Kolding, efter hvilken han antog sit 

Tilnavn, og fungerede tillige som Slotspræst, naar Kongen opholdt 

sig paa Koldinghus; men at han skulde have været kongl. Kon* 

fessionarius, er vistnok lige saa urigtigt, som naar det berettes, at 

han har været Sognepræst i Kolding. Han var ganske sikkert kun 

Kapellan, da han 1608 blev udnævnt til Biskop i Bergen, men han 

havde ved flere Prædikener og andre theologiske Skrifter, der vare 

udgivne af ham, paa en heldig Maade henledet Opmærksomheden 

paa sig; omtrent samtidig med at blive Biskop tog han Magister- 

graden. Han roses for «Flid, Nidkjærhed Og Gudsfrygt*, men at 

han næppe har hort til de ivrig orthodoxe Lutheranere, synes at 

fremgaa af, at Professor Cort .Aslaksen (I, 358) 1612 tilegnede ham 

en Bog, han da udgav. Han var ivrig for at fremme Skolevæsenet, 

og i nogen Tid underviste han endog selv i Bergens Latinskole. 

Døde 5. Avg. 1615; gift med Bodil Andersdatter Bueh, som over

levede ham, og med hvem han havde 3 Børn; undertiden nævnes 

han selv, men urigtig, A. M. Bueh. Hans litterære Virksomhed er 

nu uden Betydning.
Lampe, Bergens Stifts Biskoper og Prsester S. 7. Zwergius, Siellandske 

Clerisie S 330 ff. Vilh. Bang.

K old in g, A n ton iu s H ansen, — 1620— , Generalprovst. Han 

var 1611— 14 Provst i Kommunitetet ved Kjøbenhavns Universitet.
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1613 tog han Magistergraden og kaldtes 1614 a f Professorerne ti) 

iCapellan ved Frue Kirke i Kjobenhavn; men allerede Aaret efter 

beskikkedes han til Generalprovst paa Gulland. 1 denne Stilling 

var han» indtil Christian IV  1624 kom over til Øen; thi da blev 

han, som beskyldt for forskjellige Forseelser, suspenderet fra Em

bedet og stillet for en Bisperet, der siden dømte ham fra Kaldet. 

Blandt hans Forseelser nævnes, at han i 3 Aar ikke havde været 

ved Herrens Bord, og at han havde været drukken en Langfredag. 

Paa Gulland havde mange dog Medfølelse med ham, og da det 

gik en a f  hans Uvenner meget ilde, sagdes det almindelig, at det 

var «Mester A.s 'l'aarer*, der voldte dette. 1627 bevilgedes det ham 

paa ny at indtræde i Præsteembede, om nogen vilde kalde ham; 

men 1630 søgte han atter sit gamle Embede som Kapellan uden 

at opoaa det. Hans senere Skæbne er ukjendt.
Rørdam, Kbhvns Universitets Hist. 1537— 1621 III, 744.

H . F , Rordam.

K old in g, Jon Jen sen , —  o. 1609, Piæst, topografisk For

fatter, var født i eller i Nærheden a f Kolding, gik i Ribe Skole 

og blev siden Hører ved samme. Henved 1566 blev han Rektor 

i Kolding og senere (eller samtidig) tillige Kapellan %'cd Kirken 

sammesteds, hvortil Præsteembedet i Almind 1573 knyttedes. Da 

han havde gjort sig bemærket som latinsk Digter og særlig havde 

besunget Kong Frederik II og forskjellige a f  Rigets høje Herrer, 

kan det findes rimeligt, at Kongen tog sig a f  ham og skaffede 

ham det anselige Kald Anst og Gjesten i Nærheden a f  Kolding, 

hvor Beboerne ikke havde kunnet enes om Præstevalget. «Hr. ]. 

i Gamsted» (saaledes hed Præstegaarden) hørte til sin Tids lærde 

Præster. 1591 tog han Magistergraden, og efter at han 1584 havde 

udgivet en kort Danmarksbeskrivelse, lod han 1594 en «Daniæ 

descriptio nova* trykke i Frankfurt a. M. Det er egentlig det 

første Forsøg paa en fædrelandsk 'l'opografi, som vor Litteratur 

ejer. Om Anledningen til, at J. J. kom ind paa disse Studier, 

fortæller han, at da hans Præstegaard laa ved alfar Vej, plejede 

Lensmanden Henrik Below (II, 44) altid paa sine Rejser til Ribe 

at tage ind hos ham. Da Below som født Meklenborger savnede 

Kundskab om Landets forskjellige Dele og deres naturlige Beskal- 

fenhed, bad han den lærde Præst give ham de fornødne Oplys

ninger og forte ham derved ind paa den topografiske Forfatterbaoe. 

Ved Omtalen a f Halland var J. J. kommen ind paa den sidste
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Krigs Begivenheder og havde fordybet sig saaledes deri, at hans 

Ytringer, da Bogen blev bekjendt i Sverige, vakte en saadan 

Harme, at et svensk Statssendebud, der 1595 kom her til J.,andel, 

klagede til Regeringsraadet over denne formentlige Krænkelse af 

en Artikel i Stettiner-Frcden a f 1570, hvorved politiske Smæde

skrifter vare forbudte. Den danske Regering blev nodt til at tage 

sig a f Sagen, og J. J. blev indstævnet for det akademiske Kon

sistorium. Paa Regeringens Vegne optraadte Dr. jur. Jørgen Sko

mager som Aktor imod ham, og en Tid saa det meget truende 

ud for Forfatteren; thi da Professorerne havde domt, at han højlig 

havde forset sig og derfor burde tilintetgjøre alle Exernplarer af 

Bogen, udstede en offentlig Gjenkaldelsc og gjøre Afbigt, saa er

klærede de regerende Herrer sig utilfredse med denne Dom og 

forlangte ham domt i Kongens Naade og Unaade, hvilket efter 

Omstændighederne kunde betyde Livsstraf. Herpaa vilde Dom

merne dog ikke indlade sig, og endelig slap J. J. med et Aars 

Suspension fra sit Embede, en Straf, der endog senere formildedes 

noget. Formodentlig har denne Modgang dog skræmmet J. J. fra 

videre Skridt paa Forfatterbanen. Han levede endnu 1608, men 
var dod i6io.

Ny kirkehist. Saml. V, 378 ff. 657 f. Jff, J?, Rørdam.

K o ld in g , N iels N ielsen , 1525— 78, Præst. Denne Mands 

første Ansættelse var som residerende Kapellan i Kolding i Slut

ningen a f  Christian IIPs Tid. Her blev han kjendt og yndet af 

Kongefamilien, som ofte opholdt sig paa Koldinghus, hvorfor Fre

derik II strax efter sin Tronbestigelse tog ham til sin Hofprædi

kant, og han var den første danske Mand, der efter Reformationen 

beklædte denne Stilling. Han var med Kongen paa Toget til 

Ditmarsken 1559, og da 3 a f  Landets Præster efter Nederlaget ved 

Heide indfandt sig i Lejren for paa Ditmarskernes Vegne at bede 

om Naade, fik «Mester N.> Befaling at tage dem til Bords hos 

sig, medens Kongen og hans Farbrødre med deres Raadgivere 

overlagde, hvorledes man skulde behandle de overvundne. Som 

Hofprædikant hk han flere Forleninger; navn l̂ig kan mærkes, at 

han 1563 hk St. Laurentii Kapel i Roskilde, hvormed Stillingen 

som Universitetskonservator var forbunden. Da han var en «op- 

rigtig, flittig og tjenstagdg Mand», og da Kongen satte roegen 

Pris paa ham, benyttede han sin Indflydelse til Fremme for Kirke- 

og Skolevæsen. Særlig staar Universitetet i stor Taknemmeligheds-
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gjæld til ham, da han medvirkede ti! dets Opnaaelse a f nogle a f 

de største Begunstigelser, det siden sin Oprettelse havde modtaget, 

navnlig den store Dotation, hvorved Kommunitetet grundedes 1560. 

l.ærde Mænd, der søgte Støtte hos Kongen, fandt i Hofprædi- 

kanten en paalidelig Talsmand. Intet Under derfor, at mange 

saadanne søgte at vise ham den Æ re og Taknemmelighed, som 

han fortjente.

1569 beskikkedes N. N. til kongelig Bibliothekar, og dette 

Embede forestod han indtil sin Død ved Siden a f  Stillingen som 

dansk Hofprædikant, hvilken sidste vistnok dog tabte en Del a f  sin 

Bety<lning fra den Tid af, at Hofret ved Kongens tyske Gifrermaal 

(1572) fik en mere tysk Farve end tilforn. For Resten havde 

N. N. sin Bolig i Roskilde, naar han ikke opholdt sig i Kongens 

Følge. Her havde han foruden sit Kanonikat med tilhørende an

selige »Residens* flere a f  det tidligere St. Claræ Klosters Ejendomme, 

som Universitetet havde overladt ham i Leje, og her døde han

25. Avg. 1578. 1 Domkirken hviler han med sine 2 Hustruer, der 

begge vare fra Ribe. Han er Forfatter a f  flere gudelige Skrifter 

i det danske Sprog, blandt hvilke især kan mærkes «De bes3mder> 

ligste Historier, Sentenser og Exempler, som findes i den hellige 

Skrift, om Øvrigheds Kald, Regiment og Bestilling*, udgivet efter 

særlig kongelig Befaling 1567. Skriftet udkom senere i lysk Over

sættelse.
Rørdam, Kbhvns Universitets Historie i 537— 1621 II, 407 ff.

H , F . Rørdam.

K olding, P o u l J en sen , 1581— 1640, Skoleforstander, Præst 

og Forfatter. Han var fodt 22. Marts 1581 i Kolding, hvor hans 

Fader, Jens Poulsen ( f  1592), var Raadmand og Tolder; Moderen, 

Magdalene, var en Datter a f Arent Falenkamp, en Handelsmand 

fra Westfalen, der havde nedsat sig i Kolding. Efter at have 

søgt Skolen i sin Fødeby kom P. J. 1594, støttet af Kansler Niels 

Kaas, der i sin Tid havde staaet Fadder til ham, i Sorø Skole, 

som den Gang forestodes a f M. Hans Stephensen, der siden blev 

Professor ved Universitetet og venlig tog sig af sin vel begavede 

og flittige Discipel, da han 1600 var bleven Student. I de sidste 

2 Aar a f sin Skoletid havde P. J. ved Siden af egen Læsning 

undervist den unge Palle Rosenkrantz, der senere blev en meget 

anset Mand og altid bevarede et trofast Venskab mod sin Ungdoms

lærer. Allerede 1601 drog P. J. udenlands og kom til Prag, hvor
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han sluttede sig til sin berømte Landsmand T yge Brahe, hvem 

han gik til Haande og blev hos til det sidste, i det han «tjente 

ham i hans Dødsstund* (24. Okt. 1601). Siden rejste han til Ita- 

Hen, hvor han opholdt sig cn T id  i Ferrara og Rom. Paa Hjem

vejen gjæstede han i længere Tid Universitetet i Wittenberg. Efter 

sin Hjemkomst til Kjøbenhavn, Marts 1604, blev han a f Rigsmarsk 

Steen Maltesen Sehested antaget til at følge ham til Carlsbad i 

Bøhmen. I Dec. 1604 tog han Magistergraden i Kjøbenhavn og 

i Avg. 1605 blev han efter Professor Hans Poulsen Resens Anbe

faling Rektor i Aalborg. I Foraaret 1608 var der Tale om at 

kalde ham til Professor ved Universitetet. Det blev der imidlertid 

ikke noget af; men da han kort efter kom til Kjøbenhavn som 

en af den aalborgske Gejstligheds deputerede ved Prins Christians 

Udvælgelse til Tronfølger, gav det Anledning til, at han af Vilhelm 

Dressclberg til Vindingegaard og den kongl. Sekretær Niels Krag 

til Agerkrog kaldtes til Sognepræst i deres Patronatskald Vindinge 

og Kvislemark i Sjællands Stift. S. A. ægtede han sin Formands, 

Hr. Rasmus Jensens, Enke, Johanne Pedersdatter fra Malmø.

I «de Dresselbergers Vindinge* (nu Fuirendal) var P. J. nu 

Præst i 14 Aar; 1615 blev han tillige Provst i Øster Flakkebjærg 

Herred. Da han var anset for en ualmindelig dygtig Mand, der 

ogsaa egnede sig for verdslige Forretninger, kaldtes han 1622 til 

Herlufsholm for at bringe Stiftelsen paa Fode. Han blev For

stander for Skolen og Godset, men tillige Præst, i det han dog 

stadig havde en Kapellan til Hjælp i den sidstnævnte Virksom

hed. Med stor Kraft arbejdede han nu paa Forbedringer i for- 

skjellige Retninger, og det lykkedes ham at gjenneraføre Nybyg

ninger og Godskjøb, der vare til Stiftelsens varige bedste, ikke at 

tale om Forbedringer i Undervisningen. Men træt a f det bryd

somme Arbejde nedlagde han 1631 Forstanderposten og flyttede til 
Lille Næstved, i det han i de sidste Aar a f sit Liv indskrænkede 

sig til Præsteembedet. Provst var han dog ogsaa fremdeles, og 

som saadan var han en af den sjællandske Gejstligheds 4 depu

terede paa Rigsdagen i Odense 1638. Han døde 18. Okt. 1640 

og hans ovennævnte Hustru faa Dage efter. Blandt deres Børn, 

som kaldte sig Vinding efter deres Fødested, er Professor og 

Højesteretsassessor Rasmus Vinding især bekjendt.

P. J. har som Skribent Fortjenester dels som Kirkehistoriker, 

dels som Lexikograf, og han nød Anseelse som en Mand, der 

havde et betydeligt Herredomme over Modersmaalet. Saaledes
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kan nævnes hans Kirkehistorie (1614), en Fremstilling af den 

lutherske Reformations Historie efter Sleidanus, og hans «Etyrao- 

logicum Latino-Danicum» (1622), et Værk, der vidner om en over

ordentlig Flid, samt «Dictionarium Herlovianum* (1626). —  Til 

bedste for fattige i Herlufsholms Sogn stiftede han 1630 et Legat.
Vinding, Acad. Haun. S. 457 f. Danske Saml. 2. R. VI, 244 ff.

F . Rørdam.

4

KolU ng, F red erik  A u g u st V ilhelm , 1833— 71, Mathematiker, 

Søn a f  Skræddermester Wilhelm K. og Caroline Augustine f. Thie- 

mann, fødtes i Kjøbenhavn 2. Marts 1S33. Efter at have gaaet i 

Waisenhusets Skole kom han ind paa Polyteknisk Læreanstalt. Her 

følte han sig saaledes tiltnikken a f Mathematikken, som foredroges 

af Ramus, at han særlig kastede sig over dette Fag. Ved at manu

ducere heri skaffede han sig Midler til at forberede sig til Artium. 

Han blev Student i 1857 og var da saa godt inde i Mathematikken 

og øvet i at undervise ogsaa i den højere Mathematik, at han 

allerede i 1858 vel forberedt kunde overtage Ramus’ Lærergjerning 

paa Læreanstalten efter H. A . Pedersen, der kun et Aars Tid over

levede deres fælles Lærer. K .s  Forelæsninger fulgtes foruden af 

dem, der paa Anstalten forberedte sig til Examen i Mekanik, ogsaa 

a f Universitetets mathematikstuderende. I 1861 hk han kongl. An

sættelse, i 1869 Titel a f  Professor. Hans Docentvirksomhed, der 

dreves med Energi og Samvitiighedsfuldhed, afbrødes i 1870 a f  en 

Hjæmelidelse, der endte hans Liv 28. Juli 1871 paa St. Hans 

Hospital. —  26. Maj 1861 havde han ægtet Othilia Petersen.

H . G . Zeuthen.

K o llio g , H arald  Johan F red erik , f. 1835, Skuespiller. K. 

er født i Kjøbenhavn 29. April 1835; hans Forældre vare Skrædder

mester Carl Andreas K. (f. 5. Sept. 1805 f  16. Avg. 1868) og Frede

rikke Louise f  Thiemann (f. 3. Febr. 1803 f  i Juni 1873). I sit

14. .Aar kom K . i Tobaksspinderlære, blev Svend og arbejdede som 

saadan i 3 Aar. Samtidig havde han hyppig spillet Dilettantkomedie, 

blev ansat ved Folketheatret, da dette oprettedes 1S57, og har 

senere uafbrudt virket ved denne Scene, naar undtages Sæsonen 

1870— 71, da han var knyttet til det kongl. Theater. Her havde 

man faaet Øjnene op for hans ypperlige Evner som Karakterskue

spiller og engageret ham paa 3 Aar, men allerede efter Udløbet a f 

det første Aar, i hvilket han kun havde spillet Titelrollen i «Coliche»
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(i. Sept. 1870), Geronte i »Scapins Skalkestykkers, Ziorlich i •Aprils- 

narrenes og en Statistrolle i «Valgerda>, var han saa kjed a f  denne 

Mangel paa Virksomhed, at han hk sin Kontrakt h^vet og vendte 

tilbage til Folketheatret, hvor han stadig virker med usvækket Kraft. 

Opfyldt a f dyb Respekt for sin Kunst har K . arbejdet sig op til 

at blive en meget dygtig og mangesidig Skuespiller, der har skabt 

en Mængde fortræffelige og typiske Figurer saa vel i Lystspillet og 

Farcen som i den alvorlige Komedie, og han har været en af 

Folketheatrets bedste og paalideligste Stotter. A f  hans store Reper

toire, der omfatter over 450 Roller, kan nævnes: Oberst Kraft i 

«Revuen>, Hammer i «For Alvor», Petersen i «£n sand Demokrat«, 

Jappe i «De forlovede*, Palle Blok i «Pakl», Bassing i •Redak

tionssekretæren«, Noel i cMan dør ikke a f  Glæde*, Glerup i «Den 

lykkeligste D ag*, Jacques i »Stakkels Jacques*, Bræsig i •Land

mandsliv*, Tanne i <Hun skal debutere* og Jessen i »Forhus og 

Baghus*. K . blev gift i. med Therese Christine Hoppensach 

(f. 22. Juli 1840 t  i Jul* *^70) og (̂ 5* April 1873) med Hertha 
Eleonore Adeline Brahde (f. 17. Maj 1839).

Søndagsposten 1870, Nr. 316. Nordstjernen 1889— 90. Nr. 14.

Edgar CøUm.

K ollin g, V ald em ar L u d vig  C h ristian , f. 1834, Skuespiller. 

K. er født i i .  Okt. 1834 i Kjøbenhavn og er Broder til ovennævnte 

Professor Fr. Aug. V. K. Som Dreng kom K. i Manufakturlære og 

blev Svend, men var ligesom sin ovennævnte Fætter hyppig Del

tager i Dilettantforestillingerne, hvorfor han til sidst opgav Butiks

livet for at blive Skuespiller. Han debuterede 26. Dec. 1854 paa 

det kongl. Theater som Arv i »Julestuen* og vandt strax Bifald 

ved sin pudsige Komik. Lidt efter lidt arbejdede han sig frem og 

kom til at indtage en smuk, om end ikke fremtrædende. Plads ved 

Nationalscenen, hvor han siden sin Debut uafbrudt har virket og 

udmærket sig ved pligtopfyldende Flid og Iver, Som Holberg- 

Skuespiller har han bl. a. spillet Arv i »Julestuen*, »Henrik og 

Pernille*, »Maskeraden* og «Den honette Ambition*, Jens i »Jacob 

V. Thybo*, Henrik i »Den vægelsindede* og Jeronimus i »Abra

cadabra*. Desuden fortjene følgende Roller a f  hans Repertoire at 

fremhæves: Ludvig Thostrup i »Østergade og Vestergade*, Geronte 

i »Testamentet*, Argante i »Scapins Skalkestykker*, Coliche i 

»Coliche*, Mads i »Soldaterløjer*, Rasmus i »En Søndag paa 

Amager* og Bogholder Sjøberg i »De fattiges Dyrehave*. Han
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blev 7. Juni 1867 gift med Almine Louise Ferdinandine Neiiendam 

(f. 30. Juni 1846).
Dannebrog 25. Dcc. 1894. Edgar ColUn.

K olth off, E rn s t  V ilh elm , 1809— 90, Præst, var en Søn af 

Tobaksfabrikant Matthias Anton K ., hvis Slægt stammede fra Byen 

Koltoft i Angel, og Sophie Albertine f. Wahlberg. Han blev født 

i Hamborg 20. Juli 1809, men 6 Aar gammel kom han, efter et 

kort Ophold i Holsten, til Kjøbenhavn, og 1825 blev han privat 

dimitteret til Universitetet. 1830 underkastede han sig den theo- 

logiske Embedsexamen med Karakteren Egregie, og derpaa var han 

en Tid lang Lærer, først ved Sorø Akademis Skole, senere ved 

Landkadetakademiet. 1834 vandt han den theologiske Licentiatgrad 

for en Afhandling om Apostelen Johannes’ Forfatterskab til Apo

kalypsen, og efter Disputatsen rejste han til Tyskland, hvor han især 

slog sig ned i Bonn, Mitnchen og Berlin. Da han var kommen hjem, 

holdt han som Privatdocent Forelæsninger ved Universitetet, indtil 

han 1837 blev kaldet til 2. resid. Kapellan ved Frue Kirke i Kjøben

havn. 1841 gjorde han en Rejse til Italien, Schweits, Frankrig og 

Belgien. 1843 Wev han 2. resid. Kapellan ved Holmens Kirke i 

Kjøbenhavn, 1845 tesid. Kapellan ved Helligaandskirken sammesteds; 

1852 forsvarede hao for den theologiske Doktorgrad en Afhandling 

om de paulinske Breves Bidrag til Skildringen a f  Jesu Liv, og 1856 

blev han udnævnt til Sognepræst ved Helligaandskirken. Fra dette 

Embede søgte han Afsked 1S80 og opholdt sig siden i Kjøbenhavn 

indtil sin Død, der indtraf 8. Febr. 1S90. K. har udgivet et Par 

Prædikensamlinger (1842 og 43), og det var ham, der 1844 i Kjøben

havns gejstlige Konvent foreslog Nedsættelsen a f en Komité til 

Overvejelse a f  Salmebogssagen. Som Medlem a f denne tog han 

Del i Udarbejdelsen a f det saakaldte «Prøvehæfte» (1845), og senere 

var han en kort '('id med i den Komité, der skulde udarbejde den 

nye Salmebog. 1837 havde hao ægtet Johanne Marie Swane 

(f. 1816 t  1S85), Datter a f  Varemægler L. S. og Julie Annette f. 

Clausen, Søster til Professor H. N. C . (III, 612).
Erslevv, Forf. Lex. Elvius, Danmarks Præstehist. 1869 — S4 S. 275. H. L 

Martensen, A f mit Levnet II, 59 f. C. J. Brandt, Vore danske Kirkesalmebøger 

( i 886) S. 54 f- F r, Nielsen.

K on ing, Jacob, f  o. 1720, s. Coning (IV, 80).

K o n g sb a k k e , E s k il A n d ersen , o. 1610— 0. 1670, Gouvemor 

i Trankebar. E. A. var a f Herkomst en Almuesmand og af Op-
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rindelse rimeligvis en Hallandsfar fra Byen Kongsbakke. Efter egen 

Angivelse kom han o. 1634 i Tjeneste hos Kong Christian IV, og 

da Skibet «Chistianshavn» 1639 udsendtes til Ostindien, tog E. A. 

Plads der om Bord. Skibet prisdømtes a f Spanierne paa Teneriffa, 

men kom dog endelig 1642 til Trankebar, Her blev E. ansat 

som Konstabel og Kvartermester, saa at han blev Øjenvidne til 

Koloniens Nedgang. Hans samtidige Landsmænd der paa Stedet 

forlede det eller døde, saa at E. A. var ene tilbage a f dem alle, 

da Indbyggerne o. 1655 kaarede ham til at forsvare Pladsens Uaf

hængighed. Hvert Aar maatte der føres Krig mod Naiken af 

Tandschor, Landets Herre, og med andre Fjender uden Mulighed for 

Støtte fra Hjemmet. Med Bistand a f Portugiserne, der paa de Tider 

trængtes ud fra Herredømmet a f Hollænderne, og ved at drage 

indfodte til sig opnaaede E. A. dog at hævde den danske Besid

delse. A f hans aarlig gjeniagne Indberetninger naaede foreløbig 

kun den fra 1656 til Hjemmet, hvor imidlertid Krigen gjorde enhver 

Hjælpesending til en Umulighed. Endelig 1665 og 166S naaede nye 

Skrivelser fra ham (af 1662 og 1665) ti! Kjøbenhavn, hvor man da 

forst ret erfarede, at den Koloni, der havde været saa godt som 

opgivet, dog endnu bestod, takket være E. A . Thi ham var det 

virkelig lykkedes med sine Hjælpere at udholde en Belejring paa 

9 Maanedcr, at tilkæmpe sig en god Fred, at omgive Byen Tranke

bar med en regelmæssig Befrestning, at anskaffe 14 Kanoner, at 

erobre et Fartøj fra det fjendtlige Bengalen, at istandsætte Kolo

niens eget, eneste Skib, at drive en indbringende Handel, navnlig 

paa Sundaøeme, og at sidde inde med en fyldt Kasse. Brevene 

vare skrevne paa Portugisisk, hvilket vistnok antyder, at Skrive

kunsten laa over E. .A.s egen Rækkeevne, men vare lige vel

komne, saa at man 1669 endog dristede sig til at foreslaa Frankrig 

en Kjøbesum a f  2 Mili. for det 'l'rankebar, der før havde været 

regnet for blot en besværlig Byrde. Ligeledes i 1669 udsendtes 

Fregatten «Færø» med Folk og fornøden Udrustning til Trankebar. 

Med Kommandanten Henrik Eggers i Spidsen indtoge nu de nye 

Folk de dem tildelte Pladser, medens E. A . var bleven bekræftet 

som Gouvernør. Men allerede inden Aarets Udgang beklager han 

sig i Brev over sine undergivnes Vrangvilje og ikke mindst over 

den Ringeagt, de vise hans Kone, der altsaa sagtens har været en 
indfødt Kvinde.

Hermed forsvinder E. A., og ved sin Død 1674 nævnes Henrik 

Eggers som Gouvernør. Man bebrejder sig siden her i Hjemmet,
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at man ikke tilstrækkelig har understøttet E. A. mod Handelens 

Betjente, og B. G. Niebuhr siger om ham: «Jngen kjender hans 

GraVf faa hans Navn; men saa længe det danske Flag vajer i 

Ostindien og i Ostindiens Havne, burde vi erindre, at det er K. A ., 

hvem vi skylde vore ostindiske Besiddelser og vor ostindiske HandeU. 

Siden da er Ostindien gaaet tabt for Danmark; men endnu mindes 

E. Å .s Navn og skulde vel nødig ganske glemmes, saa længe Dan

mark staar.
Skand. Lit. Selsk. Skrifter I. S c h l^ l ,  Saimnl. z. drø, Gesch. II, 3, 170^.

jFr. Krarup.

K o n g s le v , L a u rits  L au rb erg, 1737— Retslærd, var Søn 

af Troels Christensen K . og Kirstine Dorothea Lauridsdatter f. Laur

berg og fødtes 19. Avg. 1737 i Nørhaa i Thy, hvor Faderen var 

Præst. 1755 blev han Student fra .\alborg I^atinskole. 1756 tog 

han filosofisk Examen og opholdt sig derefter som Lærer i for- 

skjellige Familier, indtil han 1765 som Hovmester fulgte den unge 

Kammerjunker Benzon fra Sohngaardsholm til Sorø, hvor han blev 

Repetent ved Akademiet. Fra denne Stilling indgav han 1771 

Ansøgning om Embedet som mathematisk Professor ved Odense 

Gymnasium med den Motivering, «at jeg i 16 Aar har lagt mig 

efter de mathematiske Videnskaber og 1 de sidste 8 Aar gjort 

samme til mit Hovedstudium». Han hk ikke Embedet og indgav 

saa s. A. Ansøgning om det ved Erichsens ForØyttelse ledigblevne 

Embede som Professor juris ved Akademiet i Sorø. Ved Ansøg

ningens Indgivelse var K . ikke juridisk Kandidat, men man trak 

Sagen ud, og efter at ban 16. Maj 1772 var bleven juridisk Kandi

dat, hk han 4. Juni s. A. sin Udnævnelse. 1771 ægtede han 

Helene Paludan, Datter a f  Præsten Jens Hansen P. til Thorslunde 

og Ishøj og Charlotte Helene Wichmann f. Hasebart. 4. April (ikke 

Marts) 1783 døde han efter længere Tids Svagelighed i Sorø.

Foruden nogle Smaating har K . udgivet <Den danske og 

norske private Rets første Grunde». i. Bind (1781) indeholder som 

Indledning Lovhistorien og den private Rets i. Bog, om Personernes 

Ret (derunder Familieretten). 2. Bind (1782), om Tingsret, giver 

2. B og, om 'ringenes umiddelbare Ret (derunder Arveretten og 

om Kontrakter i Almindelighed samt om Kjøb og Salg), og 3. Bog, 

om den middelbare Tingsret (adskillige Kontrakter). Det var For

fatterens Hensigt at fortsætte med en Fremstilling a f  Strafferet og 

Proces, men Døden hindrede ham i Fuldendelsen a f  det livlig
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skrevne og vel gjennemtaenkte Værk. K. nævnes blandt den Kreds 

a f Mænd i Sorø, der ved deres Veltalenhed gjorde sig fortjente af 
Modersmaalet.

Worm, Lex. ov. lærde Mænd. Jul. Lassen.

K o n g sle v , T ro e ls , 1775— 18*14, Generaldecisor, Søn a f oven

nævnte Professor Laurits Laurberg K., fodtes 7. Febr. 1775 i Soro, 

blev privat dimitteret 1791 og Juridisk Kandidat 1795. Allerede 

1792 begyndte han at arbejde som Volontær i Rentekammerets 

danske Kancelli; 1796 blev han Kopist i jyske, 1798 Fuldmægtig 

i sjællandske Renteskriverkontor og overgik 1799 i samme Stilling 

til Kammerkancelliet. 1801 blevc Forretningerne som Kammer- 

sekretær ham ad interim overdragne, og 1802— 22 var han fast an

sat som saadan. 1810 blev han Kommitteret i Rentekammeret, 

1824 Deputeret sammesteds og Medlem a f Finansdeputationen, men 

ombyttede i Slutningen a f  1840 disse Embeder med en af de da 

oprettede Stillinger som Generaldecisor for Rentekammerets Regn

skabsvæsen. Desuden havde han i Tidens Løb Sæde i forskjelHge 

omfattende Kommissioner. 1805 blev han Kammerraad, 1812 Justits- 

raad, 1814 Etatsraad. 1831 Konferensraad, 1836 Kommandør og 1841 

Storkors a f Danebrog. Han døde 23. Jan. 1844 i Kjøbenhavn. Med 

en dyb Indsigt i alt, hvad der vedrørte hans Embede, en skarp 

flømmekraft og en klar Fremstillingsevne forbandt han en flersidig 

Dannelse, en nobel Karakter, en overordentlig Beskedenhed og en 

medfødt Skyhed for uopfordret at træde frem og tilvende sig Op

mærksomhed. —  Han blev 3. Juni 1802 gift med Nicoline Muller 

(f. 7. Jan. 1776 f  6. April 1845), en Datter a f  Forvalter ved Sorø 

Akademis Gods Gaspar Peter M. og Anna f. Paludan.
Selmer, Nekrolog. Saml. II, 507. G . Kringelhach.

K o o p , A n d rea s  L u d vig , 1792— 1849, Historiemaler, var født 

i Kjøbenhavn 12. April 1792 og sikkert Søn a f Tømmermester (den 

Gang Tømmersvend) Frederik Gaspar Gottlieb K. og Johanne Bo

lette f. Jæger. Han begyndte efter sin Konfirmation at besøge 

Kunstakademiet (o. 1807), men gik det langsomt og stødvis igjennem, 

saa at han først 1819 og 1820 vandt den mindre og den store Sølv- 

medaille. I hvert a f  disse Aar solgte han et historisk Billede til 

den kongl. Malerisamling. Hans l'alent synes ogsaa at have set 

ret lovende ud den Gang, i det Lorentzen, Eckersberg og Giemens 

kunde anbefale ham varmt til Fonden ad usus publicos, saa at han
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i 1S21 fik en Pengeunderstøttelse. Han ilede nu til Rom, hvor 

han kom til at bo hos en Italienerinde, der var Enke efter Arki

tekt og Tømmermester Thrane, Giacinta Maria Franccsca f. Giusti, 

som efter Mandens Død vendte tilbage til Rom. «Hos og med 

hende» levede han i nogle Aar, men s)mes senere at have aegtet 

hende. Hans Liv er fra nu a f kun mærkeligt ved en sund og 

livskraftig Personligheds haabløse Kamp med et hensvindende Talent. 

Efter at have forsøgt sig gjentagne Gange med store Billeder i den 

historiske Stil endte han med kummerlig at ernære sin Familie med 

Kopiering a f  romerske Mesterværker og til sidst af moderne Sman 

billeder i Thorvaldsens Samling. Han er dog næsten en Mærk 

værdighed ved den Udholdenhed, hvormed Fonden ad usus publicos 

understøttede ham (lige til 1832). Men saa stoppede det; dog blev 

han i Rom indtil sin Død, Natten mellem 12. og 13. Dec. i84<> 

2. Jan. 1848 var Hustruen død, en, som det synes, vindende Per 

sonlighed, hvem Ingemann i hendes Ungdom endog har besunget
Weilbach, Konstnerlex. Wetlbach

K oopm ann, W ilh elm  H einrich, 1814— 71, Generalsuperinten 

dent, var Søn a f Lærer Christian Heinrich K . i Tønning. Hat 

blev født 4. Sepi. 1814, og efter at have gjennemgaaet Gymnasiet 

i Husum kom han 1834 til Kiel for at studere Theologi. Der blev 

han stærkt paavirket a f Claus Harms, og senere blev han en af 

den lutherske Orthodoxis Forkæmpere i Holsten. Da han 1830 

havde afsluttet Embedsstudiet i Kiel, var han i kort Tid Huslærer 

hos den senere Minister v. Scheele, den Gang Amtmand paa Got- 

torp. Derpaa blev han (1840) Diaeonus i Hcide, 1845 Præst i 

Lauenborg By, 1854 Præst i Ottensen og 1855 Generalsuperintendent 

for Holsten med Titel af Biskop og Bolig i Altona. Som Præst 

og Biskop fik han gjentagne Gange Lejlighed til at forsvare sin 

kristne Tro over for den gamle og den nye Rationalisme, der under 

Professor R . A. Lipsius’ og Protestantforeningens Æ gide begyndte 

at brede sig i Holsten. 1850 havde han i et Lejlighedsskrift («Die 

grundrechtUche Conftision in Staat, Kirche u. Schule») i Forbigaaende 

udtalt sig imod det slesvig-holstenske Opror, og mange ventede, 

at han efter Krigen 1864 vilde gaa til Danmark. Men han beholdt 

sit Embede som Generalsuperintendent ogsaa under det preussiske 

Regimente efter, i et Svar paa et Angreb i «Kreuzzeitung», at 

have gjort rede for sin Stilling til de politiske og nationale For

hold. Som Biskop gjorde han forgjæves Forsøg paa at skaffe
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Hertugdømmerne en ny Lærebog; hans eget Udkast: «Der kleine 

Katechismus Luthers, durch Bibelspriiche u. kurze Stttzc erklart* 

(1S60), trængte ikke igjennem. Det lykkedes ham heller ikke at faa 

den gamle Cramerske Salmebog fra Rationalismens Tid afløst a f  en 

ny med stærkere, mere lutherske 'foner. Der blev vel nedsat en 

Salmebogskommission, men før dens Arbejde var til Ende, døde 

K. paa en Visitatsrejse i Hamberge (20. Maj 1871). i866 havde

Universitetet i Kiel hædret ham med den theologiske Doktorgrad, 

og efter hans Dod blev der dannet en «Koopmann-Stiftung», som 

understøtter orthodoxe theologiske Studenter. K . var 2 Gange gift.
Albeiti, Schlesw.*Holst.-Lauenb. Schrifisleller-Lex. Allg. Deutsche Biographie 

XVI. Zcilschrift der GeselUch, f. Schlcsw.-HoI.st.«Lauenb. Gosch. XIX, 66 C

F r. Nielsen.

K oren , A m o ld u s  v . W e ste n  S y lo w , 1764— 1854, Sorenskriver, 

født i Bergen 22. Juli 1764 og Son a f Kjøbmand Niels K. og Chri

stine f. l'eting, blev Student 1784 og juridisk Kandidat 1704, hvor

efter han snart betraadte Embedsbanen ved 1795 at udnævnes til 

Sorenskriver i Vestre Raabyggelaget. 1799 udnævntes han til Soren

skriver i Hardanger og Voss, hvormed var forenet Stillingen som 

Birkedommer over Lysekloster Gods og fra 1818 som Birkedommer 

over Baroniet Rosendals Gods. I dette Embede forblev han til 

1840, da han tog Afsked, og tilbragte sine sidste Leveaar hos sin 

Son, der var Sognepræst til Ullensvang i Hardanger, hvor han 

dode 8. Okt. 1854. K. repræsenterede Sondre Bergenhus Amt ved 

Rigsforsamlingen i 1814, ved det overordentlige Storting 1814 og 

ved Stortinget i 1818. I sidstnævnte Aar var han Medlem a f Stor

tingets Deputation til Kroningen i Throndhjem. Hans Optegnelser 

om denne Rejse henligge endnu utrykte. Som Politiker havde den 

brave og hæderlige Mand ingen Betydning, uagtet han i Stortinget 

meget hyppig greb Ordet. Derimod ere hans efterladte Breve en 

historisk Kilde. Gift 26. Fcbr. 1796 med Magdalene Margrethe 

Christie (f. 1767 f  1842), Datter a f  Sognepræst D. \V. C.
llalvorsen, Norsk Forf, Lex, Yngvar Nielsen.

K o ren , C h ristian e, 1764— 1815, Forfatterinde, Datter a f  Jess 

Diederichsen fra Holsten, Ejer a f Gaarden Kastrup paa Amager 

med tilhørende Fajancefabrik og Kalkbrænderi. Hun fodtes her

27. Juli 1764, men efter at Faderens Formue var gaaet til Grunde, 

flyttede han til Kjøbenhavn og foretog senere en Rejse til Ostindien, 

paa hvilken han omkom. I sin temmelig glædelose Ungdom fik

l>an»k biogr. L«x. IX . Juli 169$. 24
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hun nogen litterær Uddannelse og læste adskilligt a f  Samtidens 

æsthetiske Litteratur. 1786 kom hun til Norge, hvor hun 17. Okt. 

1787 ægtede Johan Koren (f. 7. Okt. 1758 f  6. Maj 1825), den 

Gang Sorenskriver i Heggen og Frøland (Smaalenene) og fra 1797 

paa Øvre Romerige, til sidst (1815) Assessor i Akershuses Stiftsover- 

ret. Deres Bolig, Gaarden Hovind i Ullensaker (Romerige), var i 

mange .\ar et Samlingssted for en udstrakt Bekjendtskabskreds, 

hvoriblandt flere a f  Samtidens betydeligere Mænd og Kvinder. 

Herfra udovede Fru K . dels gjennem sin store personlige Elsk

værdighed, dels gjennem en udstrakt Brewe.xling (blandt hendes 

Korrespondenter var Oehlenschlager), dels endelig gjennem sine 

Dagbøger, der cirkulerede mellem hendes nærmeste Venner, hvor

iblandt C. Paveis og Fr. Schmidt, en ikke ringe Indflydelse i en 

videre Kreds. Disse Dagbøger (1808— 15) ere bevarede i Familien 

og turde for forstaaende Læsere muligens have større Interesse end 

hendes poedske Arbejder, der bestaa i Digte, spredte paa forskjellige 

Steder, nogle dramatiske Forsøg (1803, med Fortale a f K . L. Rahbek) 

og en Oversættelse a f  Lafontaines Roman «De tvende Brude*, alt 

i Tidens stærkt sentimentale Smag. Hun døde paa Hovind 28. Jan. 

1815. A f det daglige Liv paa Gaarden har Sønnedatteren Frk. Char

lotte Koren leveret en korrekt Skildring i sin Roman «Bevægede 

Tider* (2. Udg.: «Familien Grib»).
Halvorsen, Norsk Forf. U x . f f ,  J , fftdtfeldt-Kaas.

K oren , W ilh elm  Frim an, 1723— 1788, Stiftamtmand, var Søn 

a f Sognepræst Johan K. (f. 1690 f  1742), den Gang i Etne, men 

senere Sognepræst til Stordoen og Provst i Søndhordland. Moderen, 

Drude Marie f. Smed ( f  1763 i Bergen), var Datter a f  Biskop Niels

S. i Bergen. W. K . er døbt 13. Okt. 1723, blev Student 1743, juri

disk Kandidat 1748, var 1749— 69 Avditor ved den kombinerede 

Ret, blev 1767 Justiisraad, 1771 Assessor i Højesteret, 1773 Etots- 

raad, 1781 Konferensraad og 1783 Stiftamtmand i Throndhjems Stift 

og Amtmand i Throndhjems Amt, næppe med .sin gode Vilje, da 

han allerede var svagelig og ikke kunde taale Klimatet, hvorfor 
han entledigedes allerede 1786. Han dode ugift i Kjøbenhavn 

5. Marts 1788.
Richter, Jurid. og siatsWdenskbl. Stat S. 179. Lampe, Bergen  ̂ Stifts Bi

skoper og Prsester S. 238. Daae, A f Joh. v. Biilows Papirer S. i$ i. 153.

>89- H . / .  Huiifeldt-Kaas.
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K orfitzen  (Korfitsen), S ven d  Johan V ald em ar, f. 1840, For

fatter. V. K. er fodt i Kjobenhavn 3. Febr. 1840 som Son a f me

kanisk og optisk Instrumentmager Johan Peter Thomas K. og Hanne 

f. Tærgesen. Efter forst at have gaaet i Kjøbenhavns Borgerdyd

skole kom han i det v. Westenske Institut og blev Student her fra 

1858. Han begyndte at studere Medicin og fungerede under Krigen 

1864 som Underskibslæge om Bord paa Fregatten »Tordenskjold®, 

men efter sin Hjemkomst opgav han Studeringerne og har siden 

levet som Litterat, knyttet til forskjellige Vittighedsblade som fast 

Medarbejder. —  A f de ikke faa Boger, K. har udgivet, kunne 

næ\mes de 2 Samlinger «Til Orlogs, Skitser af Svend Søvant® (1865 

og 66), »Esprit de Valdemar® (1866), «En skibbruden® (1870) og 

«Gamle Minder® (1885). Henved et halvt Hundrede Smaastykker 

af ham ere opførte, det langt overvejende Antal paa Frederiksberg 

Morskabstheater; det mest bekjendte turde være «Jochum» (Folke- 

theatrets Repertoire), hvis Sange dog skyldes en anden Forfatter.
Sophus Bauditz.

K o rn b eck , Johan P eter, 1837— 94, Arkitekturmaler, er Søn af 

Murmester Johan Henrik K. ( f  19. Jan. 1871) og Therese Margrethe 

f. Deuntzer ( f  16. Dec. 1S89) og blev født i Kjobenhavn 5. Jan. 1837. 

Han begyndte strax efter sin Konfirmation at besøge Kunstakade

miet for at uddannes til Arkitekt og arbejdede samtidig hos Stads

bygmester H. C. Stilling; men da han fik mere Lyst til at være 

Maler, gik han over til Modelskolen og begyndte at tegne hos 

Arkitektiumaler Heinr. Hansen; men da han selv havde Midler, 

rejste han allerede 1860, samme Aar, som han begyndte at udstille, 

til Italien for at uddanne sig paa egen Haand. Efter 5'/^ Aars 

Ophold i Italien vendte han hjem, men gjorde saa ofte som muligt 

Udflugter til Syden for at hente nye Motiver, i 1885 med en Rejse- 

understøttelse fra Akademiet. Han besøgte jævnlig Dalmatien og 

Donauegnene fremfor Italien og foretrak som oftest Friluftsmotiver, 

tit med rig Staffage a f Folkelivet, for Interiører. Dog kan blandt 

disse sidste fremhæves Kryptkirken i Assisi. Hans talrige Arbejder, 

der vare omhyggelig gjennemførte, venlige og lyse i Holdningen, 

om end ikke med udpræget originalt Foredrag, vandt i Almindelig

hed ogsaa god Afsætning, saa at hans Livsbane en Tid lang var 

ret lys. I 1868 ægtede han Anna Natalie Trolle (f. 1849), Datter 

af Buntmager Chr. Adam T . (f. 1813 f  1885). Paa selve Bryllups

dagen ramte et Uheld ham, i det han mistede det ene Øje,

24*



372 Kornbtck, J^h. Ptt.

medens det andet var truet; dog kom han sig» og Uheldet s}nes 

ingen Indflydelse at have haft paa Udøvelsen a f hans Virksomhed. 

1 de sidste 2 Aar a f  sit Liv sygnede han hen og døde 21. Avg. 

1894 paa sine Svigerforældres Ejendom, hvor han havde levet og 

virket i hele sit Ægteskabs Tid.
Weilhach, Konstnerlex. W eilbach.

K orn eru p , A n d rea s  N icolaus, 1857— 8i, Geolog, er fodt i 

Kjobenhavn 7. Febr. 1857 og Son a f  Lithograf og Retouchør L. A. K. 

(f. 22. Okt. 1822). 1872 tog K . Præliminærexamen, Aaret efter Ad- 
gangsexamen til Pol)teknisk Læreanstalt, hvorfra han i 1878 blev 

Kandidat i anvendt Naturvidenskab. 1 1879 blev han udnævnt til 

Docent i Jordbundslære ved Landbohojskolen, men havde kun ringe 

Lejlighed til at virke i denne Stilling, da han snart blev greben a f en 

dodelig Sygdom (Lungesvindsot), hvoraf han efter V* Aars Sygeleje 

afgik ved Døden 3. Sept. 1881, kun 24 Aar gammel. Trods den korte 

Tid, det saaledes var beskaaret K. at leve og virke i, efterlod han 

sig dog et anset Navn som Geolog og Gronlandsforsker. Hans 

Betydning som saadan laa fortrinsvis i det fritskuende Blik, som 

han —  trods sin Ungdom og sin Opdragelse under i ydre Hen

seende indskrænkede kjøbenhavnske Forhold —  havde over de 

storslaaede Naturforhold i dette for Geologiens Studium i Norden 

saa vigtige Land, og samtidig forstod han, støttet paa sin medfodte 

og ved omhyggelig Opdragelse gjennem Ungdommen fæstnede kunst

neriske Begavelse, at illustrere sine geologiske Beskrivelser ved en 

talrig Række fortrinlige Afbildninger. Ogsaa som Plantesamler har 

han udfoldet en betydelig Virksomhed i Gronland. Endnu forend 

han var bleven Kandidat, deltog han i en Expedition til Juliane- 

haabs Distrikt i 1876. I Foraaret 1878 gik han paa ny til Grøn

land, hvor han var Deltager i J. A. D. Jensens berømmelige Isvan

dring (VUI, 416), og endelig i 1879 foretog han sammen med Jensen og 

R. Hammer sin sidste Gronlandsfart til Holsteinborgs og Egedesmindes 

Distrikter. Om de paa disse Expeditioner udførte geologiske Under

søgelser foreligger der livlig skrevne Beretninger i «Meddelelser 

om Grønland* og ligeledes et Par Afhandlinger i «Geograf. Tids

skrift* (Il og IV). Som det bedste af K.s samtlige Arbejder tor 

vistnok anses det i 2. Bd. a f «Meddelelser* indrykkede »Geologiske 

Iagttagelser fra Vestkysten a f Grønland* {1879). Men det blev 

ogsaa hans sidste Værk. Han deltog i de skandinaviske Natur

forskeres Mode i Stockholm 1880, hvor hans Arbejder og Afbild-
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ninger vakte Beundring, og hvor han paa Forslag a f  A. E. Norden- 

skiold valgtes til udenlandsk Medlem a f «Geologiska Foreningens, 

foretog efter Modet en Fjældtur i Norge, hvor hans i Gronland 

erhvervede Sygdom brod op igjcn ved Uforsigtighed, og maatte 

vende hjem i dodssyg Tilstand til Kjobenhavn. I 1882 var der 

udstillet tiere storre Akvareller fra Gronland a f  K.
Geograf. Tidsskr. V. K . Rørdam.

K orn eru p , Jacob, f. 1825, Arkitekturmaler og Arkæolog. K., 

fodt i Roskilde 19. Nov. 1825, er Son a f  Kjobmand Ebbe K. og 

Inger f. Brynniche, Dimitteredes 1845 Roskilde Skole, men 

forlod strax Studeringerne for at folge sin Interesse for Tegne* og 

Malerkunst, i hvilke Fag han i 1S52 vandt Kunstakademiets lille, 

i 1855 dets store Solvmedaille. 1 de folgende Aar udvikledes K.s 

kunstneriske Sans ve<l Rejser til Tyskland, Italien og Østerrig, til 

Dels med Arkitekt F. Meldahl, ligesom han en Del Aar senere 

gjennemrejste Spanien og Frankrig. I  1851 havde han med Arki* 

tekt J. D. Herholdt besogt Gulland, men særlig havde han dog 

gjenneinrejst sit eget Fædreland for at gjore sig bekjendt med dets 

Fortidsminder, a f hvilke navnlig de arkitektoniske Mindesmærker 

havde vakt hans Opmærksomhed og Interesse. Blandt de talrige 

Afbildninger a f vore Monumenter, der foreligge udforte af K., maa 

fremhæves flere dygtige Raderinger. Oldsagmusæet og Direktionen 

for Mindesmærkernes Bevaring fandt i det hele en nidkjær Med

hjælper i ham. K.s Befæstelse i Roskilde bragte ham i nært For

hold til Domkirken og til de omfattende Restavrationsarbejder, 

denne siden 1858 undergik. Han har sin Del a f Fortjenesten for 

den omhyggelige Maade, hvorpaa dette forste Forsøg paa en rationel 

Restavration af en af vore gamle Domkirker gjennemfortes, og han 

har senere ydet virksom Bistand over for andre Kirkerestavrationer 

(Soro, Fjenneslev, Kalundborg), ligesom han i væsentlig Grad har 

Fortjenesten a f Fremdragelsen og Undersøgelsen a f vore Kalkmale

rier fra Middelalderen. I Oldskriftselskabets Tids.skrifter findes 

mange Afhandlinger a f  K. om kirkelige Mindesmærker. 2. Bind af 

Folioværket «Danske Mindesmærker* indeholder en af ham forfattet 

Beskrivelse af Roskilde Domkirke (1877). 1892 udkom hans Bog

«Roskilde i gamle Dage*. —  K ., der 1871 udnævntes til Professor, 

ægtede 16. Juni 1869 Augusta Madsen, Datter af Vognfabrikant M. 
i Kjobenhavn.

Weilbach, Konstnerle.x. Henry Petersen.
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K ornerup, S ø ren  H an sen, 1624— 74, Generalfiskal, blev fodt 

Kornerup og var vist en Søn a f  Præsten der Hans Nielsen Ros

kilde. Fra Roskilde Skole blev han dimitteret 1648 og blev kort 

efter Horer ved samme Skole og 1654 Konrektor. I Mellemtiden 

studerede han tillige Retsvidenskab og foretog en Udenlandsrejse, 

under hvilken han 1654 blev indskrevet ved Universitetet i Leiden. 

Magistergraden tog han dog næste Aar i Kjobenhavn. Hans juri

diske Studier havde henledet Opmærksomheden paa ham, muligvis 

ogsaa nogle Forslag til Reformer i forskjellig Retning, der findes i 

Udkast blandt hans efterladte Papirer, og da man efter Enevolds

magtens Indførelse vilde ansætte en Generalfiskal, fik K . 1661 Em

bedet. I denne Stilling udmærkede han sig som en saa hensynslos 

Forfægter a f Kongens Interesser, at denne maatte lade ham falde 

efter faa Aars Forløb. Han kom strax til at fore Processer for 

Kongen over hele Riget, og han lønnedes med Procenter a f  disses 

Udbytte. Den mest bekjendte a f disse er Sagen mod Cai Lykke, 

hvis Udfald sikkert ikke mindst skyldes den Energi, hvormed K. 
gjennemforte Anklagen. Da Cai Lykkes Bo, som tildømtes Kongen, 

skulde opgjøres, fik K. Befaling til at gaa Likvidationskommissionen 

til Haande, undersøge C. Lykkes Tjeneres Forhold og straffe ethvert 

Underslæb. Dette forte til, at han med Assistance a f Peder Børting 

(111, 330) rejste Sag for Tyveri mod en tidligere Foged paa Ranuaus- 

holm, Hans Lauridsen, truede Meddomsmændene til at roedforsegle 

en a f Birkefogeden formuleret Dødsdom, hvis Indhold de næppe 

kjendte, og lud tiltalte hænge Morgenen efter uden Hensyn til hans 

Erklæring om at ville appellere. I et Par Aar forhindrede K. ved 

alle Haande Kneb Hans Lauridsens Eftermaalsmand i at forfølge 

Sagen, men til sidst maatte Kongen dog tage sig a f den: S. K. 

arresteredes og fortes siden til Nyborg, hvor Sagen 1663 paadomtes 

a f en Kommission, som kasserede Birketingsdommen og dømte K. 

i Kongens Naade og Unaade. Kongen lod derefter Højesterets

assessorerne undersøge Sagen, og en Mængde Vidner blev sendt 

til Kjobenhavn til nyt Forhør, men der var ikke Tale om nogen 

egentlig Indstævning og derfor heller ikke om Afeigelse af Dom. 

Kongen lod de enkelte Assessorer hver for sig afgive Vota i denne 

tvivlsomme Sag, paa hvilken ingen gjældende Lovbestemmelse pas

sede. De fleste Erklæringer løde paa, at K. burde bøde Liv for 

Liv og Gods for Gods, men i det hele henstillede man Sagen til 

Kongen, som formodentlig har taget Hensyn til det nyoprettede 

Generalfiskalembedes Vanskelighed (1661 søgte K. og fik Konvoi af
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Ryttere, som skulde beskytte ham paa hans Rejser), Dronningens 

Forbon og K .s Iver i hans Tjeneste. K. slap med at miste sit 

Embede, men hans Eftermand udnævntes dog forst i Maj 1665. 

Sine forseglede Breve fik han tilbage og i 1666 Ret til ligesom 

andre Rangspersoner at have Hofretten til Værneting, medens der 

næste Aar som Erstatning for Lon og Konfiskationsanparter over* 

lodes ham Kannike- og Vikarieresidenseme ved Domkapitleme i 

Danmark, efterhaanden som de bleve ledige, og naar de ikke vare 

henlagte til offentlige Formaal.

Resten af sit Liv tilbragte K. uden officiel EmbedsstUling, 

men under Haanden vedblev han, vistnok med Statholderen Chri

stoffer Gabel som Mellemmand, at fungere som juridisk Konsulent 

for Kongen, for hvem han ordnede Pengesager og udarbejdede 

historiske og statsretlige Smaaafhandlinger, i hvilke han til det 

yderste forherligede Kongemagten og søgte at afdække «Musereder* 

for Valgregeringens Principper. I det mindste et af Udkastene til 

Kongeloven tilstilledes ham til Revision og viser Rettelser med hans 

Haand, og naar det i kongl. Missiver til de fra 1661 nedsatte Lov- 

kommissioner hedder, at Sporgsmaal, hvorom man ikke kunde enes, 

skulde indstilles til Kongens egen Afgjørelse, var Grunden vel den, 

at Kongen havde K. i Baghaanden. Denne fik Kommissionernes 

forskjellige Udkast til Erklæring, og det skyldes maaske til Dels 

hans Kritik, at intet a f  de i 1666 udarbejdede Lovbogsudkast fik 

Kongens Stadfæstelse. Vel har man med rette sagt, at en Del a f 

K.s Bemærkninger hertil ere maadelige, men hans Kritik har sikkert 

ogsaa kunnet være baade vittig og træffende, som naar han om 

et, vist a f Holger Vind udarbejdet, Lovbogsudkast siger, at det er 

«Paraphrasis leguro og ikke leges og ligere en Prædiken end en 

kongelig Lov». Han udarbejdede selv et Lovbogsudkast i 3 Boger, 

som dog ikke fik nogen Betydning for Danske Lovs Tilblivelse og 

heller ikke har noget Værd. Efter Frederik IH’s Død var K.s 

Rolle udspillet; han døde i Glostrup Præstegaard 25. Marts 1674. 

Hans Hustru, Vendelia v. Delden, dode 1667.
Bloch, Roskilde Oomskoles Hist. II, 12 ff.; IV, 5. Kirkehist. Saml. 3. K. 

V, 529. Bruun, Kaj Lykke S. 48. 117. 130 ff. Rasmussen Søkilde, Kaj Lykkes 
Fald. Secher Stochel. Forarbejderne til Danske Lov 1. f/", Scd lcr.

K o rseb jerg , Jørgen  C h risten , o. 1704— 17S9, Bonde, erffødt 

i Broby Sogn paa Fyn, hvor Faderen, Christen Jørgensen, var Gaard- 

fæster. Navnet Korsebjerg tog han efter Korsebjærggaard, som han
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fæstede 1731 og kjobte 1746. 1 Datidens forkuede og uvidende 

Bondestand var han et Særsyn, og i meget synes han at have 

været sin samtidige, den sjællandske «lserde Bonde* H. J. Bjerre* 

gaard (U, 351) jævnbyrdig. Han var den forste Bonde, hvem Land- 

husholdningsselskabet (1771) hædrede som praktisk Agerdyrker, og 

ved Selskabets Aarsmode berettes der om hans «berommelige Stræb

somhed og Flid i Henseende til hans Gaards Opbygning, Træ- og 

Frugthaveanlæg, Humle- og Vidjeplantning, Kartoffeldyrkning, Vands 

Afledning og anden Rydning i Henseende til levende Gærder og 

Stengærders Opforelse med 1200 Favne, Skovopelskning, flittig 

Læsning med videre*. Selskabet optog ham som korresponderende 

Medlem og skjænkede ham Solvmedaille og Sølvbæger. For at 

tilfredsstille sin Lyst til Læsning havde K. efterhaanden samlet sig 

en Bogsamling a f theologiske, juridiske, medicinske og filosofiske 

Værker, og han erhvervede sig et Fond a f Kundskaber, «som man 

aldrig skulde formode hos en Mand af Bondestanden*. Han nod 

da ogsaa megen Anseelse og Paaskjonnelse. —  1731 ægtede K. 

en Gaardmandsdatter. Han overdrog 1776 Korsebjærggaard til en 

Son og dode 27. Juni 1789.
Rttgaard, P'remrag. danske Bønder. Hcrtcl,

K o rth o lt, C h ristian , 1633— 94, Theolog, var Søn a f  Kjob- 

mand Christian K. og Dorothea f. Pechlin. Han blev født 15. Jan. 

1633 i Burg paa Femern, og efter at have besøgt Domskolen i 

Slesvig og Gymnasiet i Stettin kom han tii Rostock for at studere 

Theologi. 1656 vandt han der Magistergraden, og derpaa tog han 

til Jena for at høre den bekjendte Johan Musæus. I Jena var han 

i nogle Aar Adjunkt i det filosofiske Fakultet, men 1663 blev han 

kaldet til Rostock som Professor i Græsk. Ved sin Ankomst der til 

modtog han den theologiske Doktorgrad, og 1664 blev han Pro

fessor i Theologi. Allerede Aaret efter blev han imidlertid udnævnt 

til Professor ved det nys oprettede Universitet i K iel; 1675 blev 

han forste theologiske Professor og 1689 Prokansler ved Kieler- 

Universitetet. Han døde som dettes Rektor 31. Marts 1694.

K. har udfoldet en overordentlig rig Borfattervirksomhed; over 

120 større og mindre Skrifter ere udgaaede fra hans flittige Pen. 

Han stod navnlig i stort Ry som Kirkehistoriker, og de^samtidige 

mente, at han og Balthasar Bebel i Strasburg vare de eneste, hos 

hvem man burde hore Forelæsninger over Kirkehistorie. Det var 

især hans Undersøgelser om Kristenforfølgelserne og Kristendommens
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ældste litterære Modstandere og hans Kritik a f Kardinal Baronios 

Annaler («Disqvisitiones Anti-Baronianæ», 1677), der havde vakt de 

samtidiges Beundring; da hans almindelige Kirkehistorie {«Historia 

ecclesiastica Novi le s t . a Chr. nato iisqve ad sec. XVII», 1697) 

efter hans Dod blev udgivet, folte den lærde Verden sig skuffet. 

K. tog end videre Del i Polemikken mod Kardinal Bellarrain (cD c 

canone sanctæ scripturæ», 1665) og den frembrydende Deisme («De 

tribus impostoribus magnis», 1680 —  rettet mod Herbert a f Cher- 

bury, Hobbes og Spinoza), og hans Forelæsninger over praktisk 

1'heologi bleve ogsaa gjæme horte; men a f Ængstelse for «Præste- 

dommets tunge Byrde# afelog han Tilbudet om Overtagelse a f  Em

bedet som Provst og Hovedpræst ved Nicolaikirken i Kiel.

Som Thcolog stod K . Speiier meget nær, og da denne mod

tog Kaldelsen til Dresden, var K. en a f de 4 theologiske Venner, 

han spurgte til Raads, for han fulgte den. K . har digtet 35 Sal

mer, og nogle a f disse have endnu Plads i t>'ske Salmeboger.

26. April 1664 havde han ægtet Anna Kirchov, en Kjobmandsdatter 

fra Rostock ( f  >713)-
Moller, Cimbria li!. III. lierzc^, PHti w. Hauck. Rcal-Bncyklop. f. |Mrotest. 

Theol. w. Kirche VIII, 245!. AUg. Deutsche Biographie XVI. Zeitschrift der 
Gesellsch. f. Schlesw.-Holst.'Lauenb. Gesch. XVI, 313 f. NiehtH.

V .  K o s s , C h ristian , 1698— 1758, Officer. En a f de Officerer, 

som under Carl XII's Belejring a f  Akershus 1716 udmærkede sig 

mest, var Johan Chrisioph v. K . (f. 1668), en meklenborgsk Adels

mand, der som ung var kommen til Norge, siden i en Række Aar 

havde tjent i Frankrig (Royal Danois) og der ægtet Marie Josepha 

de Butcher ( f  1724), Datter a f en Parlamentsraad i Lille. Efter 

Hjemkomsten var han bleven Kapitajn ved akershusiske Infanteri

regiment og havde under nævnte Belejring taget fremtrædende Del 

i flere kjække Udfald, indtil han 10. April 1716 blev paa Pladsen 

som Offer for sin forvovne Tapperhed. Hans Lig blev revet ud 

a f  Fjendens Hænder af hans Son og stadige Følgesvend Christian 

V. K . (fodt paa Solberg i Skedsmo 31. Dec. 1698). Denne Bedrift 

vakte megen Opmærksomhed og gav endog Anledning til et Digt 

a f Fr. Rostgaard. C. v. K. blev s. A . Sekondlieutenant ved i. vester- 

lenske Regiment og 1718 Premierlieutenant efter at have deltaget i 

Angrebene paa Goteborg og Stromstad. Her var han kommen i 

svensk Fangenskab; men efter flere Gjenvordigheder undveg han 

og tog paa ny Del i Krigen. Efter Freden gik imidlertid hans
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Krigsbedrifter i Forglemmelse. Vel fik han 1731 Kapitajns Karakter, 

men 15 Gange maatte han finde sig i at blive forbigaaet, inden 

han fik Kompagni, fordi andre, mere bemidlede Officerer »sluttede 

Akkords om et saadant. Omsider 1746 saa Kongen det uretfærdige 

heri og lod K. springe over Majorsgraden til Oberstlieutenant. 1758 

fik han Obersts Karakter (med Anciennitet fra 1750), men druknede

I .  Nov. s. A. paa en Tjenesterejse over Byglandstjorden i Christians- 

sands Stift. K., der ikke var gift, havde flere Gange gjort længere 

Rejser i Udlandet og der muligen faaet Interesse for Bjærgværks- 

drift, som han gav sig en Del a f med; han var Medejer a f Omdals 

og Hyllestads Kobberværker.
Genealog. Nachr. v. d. adel Fam. v. Koss (1789). L Daae, Det gamle 

Christiania, 2. Udg., S. 145- H . IV, Harboti.

V .  K o ss , F red erik , 1701— 82, Officer, Broder til foregaaende. 

Fodt paa Solberg 18. Marts 1701 blev han 1718 Sekondlieutenant 

ved 2. vesterlenske Regiment og 1724 Premierlieutenant. 1729 kom 

han som Kapitajn til i. vesterlenske Regiment og fik her Karakter 

som Major 1740, Oberstlieutenant 1754 (Anciennitet fra 1749) og 

Oberst 1760 (Anciennitet fra 1750). 1762 gik han til Holsten og

Meklenborg i Spidsen for en kombineret norsk Grenaderbataillon 

og blev efter Hjemkomsten 1763 Chef for 2. bergenhusiske Regi

ment: 1765 Kommandant paa Bergenhus, 1768 (generalmajor, 1781 

Generallieuteoant. Død ugift i Bergen 9. Maj 1782.
Genealc^. Nachr v. d. adel Fam. v. Koss f f , IV. Harbou.

V .  K o s s , Josep h  A lb re ch t F ried erich  C h ristop h , 1787— 1858, 

Diplomat, var fodt i Christiania 4. Marts 1787. Forældrene vare 

justitlarius ved Hofretten i Christiania, Etatsraad Peter Tonder v. K. 

(f’ *755 t  *793) Hippol)rta Christine f. Rye (f. 1760 f  1823). 
K ., der blev Student fra Herlufsholm 1804 og juridisk Kandidat 

1807, traadte 1812 i Udenrigsdepartementets Tjeneste og ansattes 

først som Legationssekretær i Kassel, hvor han forblev til 1814. I 

de følgende 2 Aar blev han dels anvendt til flere Kurersendelser, 

dels var han sammen med Baron F. Pechlin og M. F. Irgens*Bergh 

attacheret de danske befuldmægtigede ved Fredskongressen i Wien, 

hvor han i 1816 blev ansat som Legationssekretær og forblev til 

1828, da han i samme Egenskab forfl}ttedes til Paris. 1836 blev K. 

udnævnt til kongl. Gesandt i sidstnævnte By, hvor han flere Gange 

havde fungeret som Chargé d ’aflaires og i Julidagene 1S30 skal have



V.  Koss, Joseph Albr. FrUd. Christ. 379

vundet Kong Ludvig Philips Gunst. 1S42 afsluttede han paa R e

geringens Vegne en Handels- og Skibsfartstraktat med Frankrig og 

Aaret efter en lignende Traktat med Sardinien. I 1821 blev han 

Kammerherre og i 1836 Kommandør af Danebrog. K. var sikkert 

ikke uden Dygtighed og skal have været en tjenstivrig Embeds

mand, men han synes ikke at have været yndet a f sin Samtid, 

hvad der maaske til en vis Grad kan forklares derved, at han vist

nok stadig har været i Pengeforlegenhed, en 'Filstand, han sogte at 

afhjælpe ved Spekulationer og Projekter, der sikkert kun have bragt 

ham i dybere Gjæld og førte ham til at knytte uheldige Forbindelser; 

paa den anden Side bor erindres, at han næppe har haft personlig 

Formue, og at han har manglet økonomisk Sans, samt at de Godser 

i Spanien, som hans Hustru, Marie Adéle Charlotte (Caroline) f. 

Canales Oglou Carseman, besad, i Virkeligheden ikke synes at have 

givet noget Udbytte. I Sommeren 1845 antog K .s Gjæld en saadan 

Karakter og Omfang, at Regeringen nodtes til at skride ind, og 

K. blev da opfordret til at forlade sin Post med Orlov og at over

give Afviklingen a f  sine pekuniære Forhold til 2 a f Regeringen 

udvalgte Kommissærer. K. blev rappelleret i Dec. 1845 og modtog 

derefter en Understøttelse fra Udenrigsdeparteinentet, medens hans 

Gage blev inddraget til Erstatning for de Forpligtelser, Statskassen 

mente at burde overtage for ham; fra Begyndelsen a f 1847 blev 

Forholdet endelig ordnet saaledes, at K. blev indstillet til en Pen

sion paa 3000 Rdl., hvoraf dog Christian VIII resolverede, at en 

Tredjedel skulde tilbageholdes til aarlig Afbetaling paa Statens 

yderligere Krav. Efter sin Afskedigelse synes K. saa at sige altid 

at have opholdt sig i Udlandet; Vinteren tilbragte han i de senere 

Aar af sit Liv i Hamborg, og her døde han pludselig 18. Jan. 1858. 

—  K.s Hustru, der var af orientalsk Herkomst og meget smuk, 

blev født i Kyx ved Verdun 15. Dec. 1797 som Datter a f Charles 

Maria Canales Oglou og Claudine f. CoUignan. Hun henlevede 

sine sidste Aar paa Ejendommen Bourdeland ved Villefranche og 

døde først 13. Dec. 1884. Før hun 20. Febr. 1838 i Meudon ægtede 

K ., havde hun været 2 Gange gift, nemlig i. med Jules Dominique 

Marquis d ’Assareto og 2. med Louis Philibert Greve Giaime de 

Prolognan.
Leih og Wad, Dimiu. fra Herlufsholm I, 161 f. I l, 217 f. Daae, Breve 

fra Danske og Norske. Samme, A f Joh. v. Bulows P.apirer.

C. ZytpheU'Adder.
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Krabbe» A nn e, 1552— 1618, er født paa Aastrup i Sjælland

29. Juli 1552 og Datter a f nedennævnte Erik K . ( f  1564). i. Sept. 

1588 havde hun Bryllup med Jacob Bjørn til Stenalt ( j  1596, s. II, 

361), Hun indtager en fremragende Plads iblandt Danmarks lærde 

Adelsdamer, I Haandskrift har hun efterladt sig en Række heral

diske, genealogiske og historiske Optegnelser, en Samling Afskrifter 

af Dokumenter vedkommende Stenalt og hendes og hendes Mands 

Slægt og en Kæmpevisesamling. Ogsaa til Runologien har hun 

ydet Bidrag. En Runesten, hun havde ladet flytte ind i Stenalt 

Have, lod hun Ole VVorm aftegne og beskrive. Den er senere 

forsvunden og kjendes nu kun igjennem hans Runeværk. Desuden 

har hun udgivet et Par ubetydelige Andagtsbøger. Hun døde

17. Febr. 1618 og blev bisat i et Gravkapel, hun havde ladet op- 

fore ved sin Sognekirke i Ørsted. Men den Menighed, hvis Kirke 

hun havde udsmykket med særlig Omhu, har ikke haft nogen Sans 

for at værne om hendes Minde. 1828 blev Kapellet nedrevet, og 

Ligene nedgravedes nogle Aar efter i et Hjorne a f Kirkegaarden, 

uden at man havde den Omtanke at afmærke Stedet, en Van

dalisme, der vistnok for sent er bleven paatalt.
Schonan, Danske lærde Fruentimmer S 863 ff. Nord. Ugeblad f. karh. 

Kristne 1890, S. 9 ff. Folkets Avis 14. Maj 1877. M . Gjellerup.

K rabbe, C h ristoph er, f. 1833, Politiker. K ., fodt 20. Juli 

*̂ 33 Gaarden Holgershaab i det nordlige Falster, er Søn af 

Fred. A. M. K. (f. 1808 f  1881) og Vilhelmine f. Nyrop ( f  1799 

t  1876), blev 1852 Student fra Sorø Akademi og 1859 juridisk 

Kandidat. Han blev kort efter, 1859— 61, Redaktør af «Fyns Avis» 

og April— Juni 1863 a f Dagbladet «Danmafk» i Kjobenhavn (Blixen- 

Fineckes Organ) samt udgav i Marts 1863 et Flyveskrift: »Kort 

Udsigt over Danmarks Historie 1864— 65 a f  Saxo Politicus®, med 

skarpe og vittige Angreb paa Ministeriet Halls udenrigske Politik 

og det national-liberale Parti. Som Redaktør a f  »Danmark* forte 

han en heftig Polemik med »Berlingske Tidendes, som til sidst 

udartede til Haandgribeligheder imod dens Redaktør, Buchheister. 

1864— 68 var K. Medarbejder a f »Fædrelandet* og desuden i et 

Par Aar Sagfører paa Balth. Christensens Fuldmagt, indtil han 1868 

blev Prøveprokurator og 1870 virkelig Overretsprokurator i Kjøben- 

havn. 1871 blev han Birkedommer paa Fejo, 1876 Herredsfoged 

og Borgmester i Grenaa, 1883 forflyttet til Skive og endelig 1886 

Herredsfoged i Lysgaard Herred.
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Allerede 1861 stillede K. sig forgjæves til Valg til Folketinget 

i Svendborg Amts 5. Kreds, men 1864 valgtes han i Kalundborg- 

Samsøkredsen saa vel til Rigsraadets som til Rigsdagens Folketing 

og gjenvalgtes her, henholdsvis indtil 1866 og 1884, i Regelen uden 

Medbejler. Han vakte tidlig Opsigt ved sin Ytring (30. Avg. 1864). 

at han «stemte imod Systemet a f  15. N’ov.>, fordi Regeringen var 

en Hindring for en national Politik, og han tog livlig Del i Grund- 

lovsforhandlingeme 1865— 66 som en afgjort Forsvarer a f den ufor

andrede Juni-Gnindlov. Han var bl. a. 6. I)ec. 1865 Ordforer for 

et Forslag, hvorefter Fællessageme ved Lov skulde overføres fra 

Rigsraadet til Rigsdagen, forinden man enedes om dennes nye 

Sammensætning. I de følgende Aar var K . et fremragende Medlem 

a f det nationale Venstre og fik Sæde i vigtige Udvalg, saaledes 

om Valgloven og om Hærens Ordning (1866— 67). Med særlig

Iver deltog han i Forhandlingerne om en tvungen Afløsning af 

Fæstevæsenet (udarbejdede 1869 et selvstændigt Lovforslag herom) 

og vilde saa vidt muligt sikre, at Fæstegaardene forbleve i de nu

værende Fæstefamiliers Besiddelse. Fremdeles tog han Ordet for 

at overgive det kongl. Theater til privat Drift med et fast Stats

tilskud samt dadlede stærkt Viborg Domkirkes Restavration, der 

formentlig snarere var en hel Nybygning.

I Sommeren 1870 medvirkede K. til Dannelsen a f  «det for

enede Venstre* og blev i Okt. s. valgt til Folketingets Fonnand; 

han gjenvalgtes indtil Okt. 1883, da han nægtede at modtage Valg 

af Hensyn til skarpe Sammenstød, som han i Foraaret havde haft 

med Berg og Hørup. Skjønt Formand tog han jævnlig Del i sit 

Partis Overvejelser og øvede væsentlig Indflydelse paa dets politiske 

Optræden; han hyldede afgjort Læren om Folketingets politiske Over

vægt og den parlamentariske Styrelse samt forfattede 1875 Venstres 

Udkast til en Lov om Ministeransvarlighed. 1880 medvirkede han 
til Overenskomsten om den nye Hærlov. Han blev ogsaa mere 

end én Gang a f Venstres ledende Mænd aabent udpeget som den 

Mand, Partiet helst ønskede optaget i Kongens Raad. Efter Par

tiets Deling 1878 holdt K. sig nærmest til det maadeholdne Venstre, 

men da der paa Valgmødet i Jan. 1879 stilledes et Spørgsmaal til 

ham, om han var moderat eller radikal, afviste han det med den 

raske Vending, at han var «Christopher Krabbe*.

I de første Aar, han var Formand, lød der fra Højres Side 

tit Klager over, at han ikke var upartisk, og ikke sjælden var der 

Sammenstød mellem ham og Partiets Ledere paa Grund af den
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Myndighed og Selvsikkerhed, hvormed han optraadte. Især tog 

man ham ilde op, at han i Modet 2. Maj 1873 et hvast Ord

skifte mellem Tauber og Hall lod Tilhørerpladsen rydde —  den 

eneste Gang i vort parlamentariske Liv — , fordi der var kommet 

Tilraab der fra til bedste for den sidstnævnte Taler. Men i Aarenes 

Løb blev Dommen retfærdigere, og man lærte at erkjende, at K. 

styrede Tingets Forhandlinger med stor Dygtighed, og at han i 

urokkelig Ro og Værdighed gjorde Ret og Skjel til alle Sider. 

Det føltes derfor ogsaa snart som et Savn, at han efter 13 Aars 

Ledelse trak sig tilbage. Som Formand fremkaldte K. Udgivelsen 

af sBestaaende Forfatnings- og Valglove» (4 Bd., 1880— 86). Efter 

1884 holdt han sig helt uden for det politiske Liv, indtil han 1895 

paa ny lod sig vælge i sin tidligere Kreds med det aabent udtalte 

Formaal at ville arbejde for saadanne Ændringer i Grundloven, at 

man kunde være sikret imod en Gjentagelse a f den langvarige 

politiske Kamp.

Siden 1871 har K. været Medlem a f Landmandsbankens Bank- 

raad og siden 1885 af BestjTelsen for Dansk Folkemusæum; 1879— -85 

var han Medlem af Skytteforeningernes Overbestyrelse. Efter sin 

Faders Død blev K. 1881 Ejer a f Hovedgaarden Hald ved Viborg, 

men han solgte den 1892 til sio ældste Søn. —  K . ægtede 1861 

Marie Dorthea Boesen (f. 8. April 1837), Portrætmalerinde, Datter 

a f  Landmand, senere Instrumentmager, Joachim B. (f. 1803 f  1877).
V. Topsoe, Polit. Portnetstudier. SoodagsposMn $. Dec. 187a. Nutiden 

6- Juli «»79- Eim l EBerUng.

K rab b e, E lseb e, 1514— 78, var en Datter a f ndfr. nævnte 

Rigsmarsk Tyge K . Hun fødtes 12. April 1514 paa Helsingborg 

Slot. Fra sit 4. til sit 13. Aar var hun i Huset hos sin Mormoder, 

Fru Birgitte l'hott, Enke efter Niels Rosenkrantz til Bjørnholm, 

hvor ogsaa hendes Brødre Erik og Mogens K. sammen med hende 

hk en for deres Tid fortrinlig Opdragelse. Efter Mormoderens Død 

vendte £. K. hjem; men efter 1 Aars Forløb kom hun i Huset hos 

sin ældre Søster Magdalene, der var gift med Borge Ulfstand til 
Glimminge, og her var hun i 5 Aar. Hjemkaldt a f  sine Forældre 

til Helsingborg Slot blev hun lovet til den djærve og uforfærdede 

Peder Skram til Urup. Deres Trolovelse foregik med stor Høj

tidelighed i vor Frue Kapel ved Frue Kirke i Kjøbenhavn under 

den skæbnesvangre Herredag i Kjøbenhavn ved St. Hansdags Tid 

1533. Biskop Ove Bille fra Aarhus «stod for Alteret og gav dem
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tilsammen* i Overværelse a f  6 Biskopper og en Mængde a f Rigets 

Raad og Adel. £. K .s ovennævnte Broder Mogens K. trolovedes 

samtidig «ved sin Jomfru*. Snart efter kom der haarde Ufredstider 

i Landet som Folge af, at Kongevalget paa hin Herredag var blevet 

udskudt. Men da den jyske og fynske Adel endelig (1534) valgte 

Hertug Christian til Konge, overdrog denne Anførselen over Flaaden 

til Peder Skram. I den Kamp mod Lybekkerne, som nu fulgte, 

indlagde E. K.s Fæstemand sig en uforgængelig Berømmelse; men 

Brylluppet maatte under disse Forhold udsættes. Det fandt først 

Sted 2. Febr. 1535 paa Helsingborg Slot.

Ægtefolkenes ualmindelig kjærlige og endrægtige Samliv var 

velsignet med en saare stor Bomeflok: ikke mindre end 18 a f  deres 

Born bleve voxne. Aarene 1537— 47 tilbragte de paa Helsingborg 

Slot, som Peder Skram havde faaet i Forlening efter Svigerfaderen. 

Siden var deres Liv mest knyttet til Halland, hvor P. Skram ejede 

Herregaarden Skedal og fra 1558 til sin Dod (1581) var forlenet 

med Laholm. Medens han sad som Slotsherre her, indfaldt den 

strænge Krigstid mellem Danmark og Sverige (1563— 70), under 

hvilken Halland blev hjemsøgt paa det frygteligste, Skedal Gaard 

gik op i Luer, og Laholm blev belejret (1565). Men her maatte 

Fjenderne standse, da den djærve Slotsherre og hans ikke mindre 

heltemodige Hustru afsloge ethvert Angreb, som da og senere 

forsogtes.

I taknemmelig Erindring om Guds Beskjærmelse under den 

overhængende Fare forfattede E. K . en endnu bevaret Takkesalme, 

og efter Krigen stiftede hun og hendes Mand i samme Anledning 

ct lægat til Hoser og Sko for fattige Peblinger i vor Frue Skole 

i Kjøbenhavm. 1 det hele maa E. K . agtes som en a f  sin Tids 

ypperste Danekvinder, der med inderlig Gudsfr}'gt forbandt mange 

andre ypperlige Egenskaber. Hun var en forstandig og «husraadig» 

Kvinde som faa og ejede et Mod i Farens Stund, der gjorde hende 

til hendes Mands Lige. Hendes Tro gav hende Kraft til at bære 

tunge Sorger uden at segne derunder —  i Løbet af i .Aar mistede 

hun 4 voxne Sønner og maatte se næsten al sin Ejendom odelagt 

a f  Fjenden. Endelig besad hun sin Slægts mærkelige Sans for 

boglig Syssel. Hun har ikke blot med egen Haaod paa det ru 

Pergament skrevet Fundatsen for det ovennævnte Legat, men ogsaa 

forfattet en Skildring a f  sin Mands bevægede Levned, gjort en 

Samling a f  danske Ordsprog, som hun tilegnede den kongelige 

Sekretær Hans Skovgaard til Gundestrup, hvis Levnedsbeskrivelse
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hun ogsaa skal have forfattet; ikke at tale om Bonner og genea

logiske Optegnelser, der plejede at være litterære adelige Kvinders 

bedste Syssel.
E. K. døde 8. Marts 1578 paa Laholm Slot. T il Trøst for 

hendes gamle efterlevende Ægtefælle forfattede Rassnus Hansen 

Reravius et smukt Mindeskrift over hende.
Rørdam, Hist. Kild<iskrifter H, i  ff. Pørsonalhist. Tidsskr. VI. 159.

I f . F . Rørdam.

K rab b e, E rik , 1510— 64, til Bustrup, Rigsraad, fødtes 22. Nov. 

(efter anden Angivelse 9. Avg.) 1510 paa Helsingborg Slot og var 

en Søn a f  nedennævnte Rigsmarsk Tyge K. Som lille kom han 1 

Huset hos Mormoderen, Birgitte Thott, og hans Uddannelse afslut

tedes ved en lang Rejse, der bl. a. forte ham til Frankrig. Rejsen 

fik stor Betydning for ham ved at give ham gode Sprogkundskaber, 

som han senere fik saa megen Brug for, og sætte ham i Stand til at 

studere fremmed Ret; han fik paa den desuden Lejlighed til at bi

drage til Udbredelsen a f Kjendskab til hans Fædrelands Historie, 

i det hans Opfordring til en Ven i Udlandet om paa ny at udgive 

Saxos Værk gav Stødet til Fremkomsten a f  Baseler-Udgaven a f 1534, 

der imidlertid ikke blev god. Medens han var borte, skaffede hans 

indflydelsesrige Fader ham 1531 den anselige Forlening med Dom- 

provstiet i Roskilde, og herved blev den zyaarige Mand, da Uni

versitetet gjenoprettedes, en a f dettes Konservatorer; men allerede 

1543 opgav han begge Stillinger, omtrent samtidig med at han fik 

Sæde i Rigsraadet. Imidlertid havde han faaet Aastrup Len i 

Vendsyssel, og 1549 fik han desuden Lundenæs Len sj'd for Lim

fjorden, hvilke Len han begge beholdt til sin Dod, ligesom han 

havde Præbender i Aarhus og Viborg. Ved Kroningen 1559 blev 

han Ridder.
E. K. benyttedes overordentlig meget i Statssendelser til Ud

landet. 18 Gange siges han at have været ude i den Slags Ærender. 

Saaledes sendtes han 1540 til Rigsdagen i Regenburg, 1541 til 

Frankrig, 1544 til Sverige, 1547 og 1550 til Kejseren, 1555 til Ly- 

bek, 1556 til Preussen og Lifland. Ved Siden heraf var han meget 

optaget a f litterære juridiske -Arbejder. Han oversatte Jyske Lov 

og Thord Degns Artikler paa Hojtysk og skrev paa samme Sprog 

en Afhandling om Vrag. Den førstnævnte Oversættelse, som var 

fremkaldt ved en ældre plattysk Oversættelses Fejlfuldhed og ud

arbejdet efter Kongens Ønske, afsluttedes 1557, men henlaa utrykt
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til 1684, da den udgaves a f Peder Resen sammen med den lige* 

ledes utrykte Afhandling om Vrag. Den roses som gjennemgaaende 

god. Oversættelsen a f 'l’hord Degn udgaves 1745 i 4. Bd. a f West- 

phalens «Monumenta inedita rerum Germanicarum». Et endnu 

betydeligere Arbejde havde E. K. for, i det det var hans Plan at 

udarbejtle cn almindelig Lovbog for hele Danmark, nærmest en 

Kodifikation a f den ældre Ret; men h%'or haardt et saadant Arbejde 

end savnedes, og hvor kraftig end baade Christian 111 og Frederik 11 
skyndede paa ham, lykkedes det ham dog ikke at blive færdig. 

Det ufiddendte Arbejde er endnu bevaret (i Rigsarkivet) og har 

foranlediget en nyere Retshistoriker (V. A. Secher) til at ytre, at 

det dog vist maa betragtes som et stort Held, at det ikke fuld

fortes, da E. K. sikkert ved det vilde have trængt Romerret ind i 

xoT nationale R et, overens-stemmende med Udviklingsgangen i 

'lyskland. A t han nærede stor Sympathi for dette I^nd, synes 

utvivlsomt.

Allerede 6. Jan. 1564 døde E. K. paa sin Gaard Aastrup i 

Sjælland. 1 Jylland ejede han desuden Fædrcnegaarden Bustrup 

og cn Del i det fra Mødreneslægten arvede Bjornholm. Sit reli

giøse Sind lagde han for Dagen i nogle Salmer. Naar man fra 

gammel 'Pid har udpeget ham som Forfatter til den rimede Kong 

Hans’ Kronnike, der tryktes forste Gang i det 1533 udkomne Op

lag af Rimkrønniken, er der i nyere 'Ud rejst Tvivl om Rigtigheden 

a f  denne 'l’radition. Sit Bibliothek testamenterede han til Roskilde 

Skole, og han omtales som en godgjørende M«and. —  Han var 2 

Gange gift: 1. med Karen Lykke { f  1540)* Datter a f Joachim L., 

2. (1542) med Margrethe Reventlow (f. 1525 f  1606), Datter af 

Anders Jacobsen R. til Sobo. Han havde mange Børn.
K, Valdemais U  jysk Lo\v-Bc^, udsat p. Tysk af E. K . (1684), Fortalen, 

Hofman, Dsk. Adelsmænd II, 206 ff. Rordam, Kbhvns Universitets Hist. 1537 
— 1621 1. 415 IT. K. Ancher, Saml. jur. Skrifter I, 371 ff. V. A. Secher, K. 
Chr. V s  danske Lov og dc tidligere Forsøg at tilvejebringe en alm. I.ovlK>g 

(1S83; S. 7 ff. C. Z'. Bricka.

K rab b e, E rik , 1593— 1659, Sonneson a f  fornævnte Erik K, og 

Son af Christen K. til Bjornholm og Lisbet Hog, blev fi>dt 21. April 

1593. Efter fra 1619— 23 at have tjent som Hofjunker blev han 

1626 Agent ved det svenske Hof, men hjemkaldtes 1630 for at over

tage Landsdommerembedet i Skaane. Som Lon herfor fik han 

Helnekirke og Froste Herred i Forlening. Desuden havde han 
1629 faaet et mindre skaansk Len, Harested, som han beholdt til

Daiuk biofr. Lex IX. JuU 25
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1649, da det overdroges til hans Søn Mogens. 1633 gik han alt af 

som Landsdommer, men blev i Steden Lensmand paa Christianopel, 

som 1642 ombytledes med Stjærnholm, hvor han dog kun forblev et 

Aar. Senere hk han hverken Embede eller Len, men forte cn a f 

økonomiske Sorger trykket Tilvierelse. Rig havde han aldrig været; 

sin anseligste Ejendom, Strandbjærggaard, hvor han 1638 taxeredcs 

til o. 245 Tdr. H ank., maatte han 1643 pantsætte til sin Hustrus, 

Maren Mogensdatter Kruses, Frænde Laurids Kbbesen (Udsen), der 

for ovrigt skjænkedc Fru Maren en a f  sine Hovedgaarde, Tul- 

strup. De Gaarde, E. K. senere skrev sig til, Vejbyvad og Bønding- 

gaard, vare kun almindelige Bøndcrgaar<lc, og 1649 var Ægteparret 

saa forarmet, at Fru Marens Søster Dorthe Kruse maatte give dem 

Opholdet, da de slet intet havde at leve af; 1654 opnaaede han af 

Kongen en Hjælp a f  200 Dir. aarlig a f Aalborghus Lens Indkomster. 

E. K . døde 26. Nov. 1659 i Tønsberg, hvortil sagtens Krigen havde 

fordrevet ham. Blandt hans Børn var den nedennævnte Otto K.

Thisei.

K ra b b e, E r ik  Jen sen , — 1376, Biskop i Odense, skal i et 

Æ rende for St. Knuds Kloster have opholdt sig hos Paven i 

Avignon, den Gang Bispestolen blev ledig 1362, og da have op- 

naaet Bispeviclse a f Paven. Maa.ske hænger det sammen med denne 

uregelmæssige Erhvervelse a f Bispesædet, at han 1365 meget ud

videde Knudsbrødrenes Privilegier. Der vides ellers intet synderligt 

om hans Styrelse af Stiftet; derimod deltog han med de andre 

Kigsraader i Afslutningen a f Freden med Hansestæderne 1370. Han 

døde 1376. K r. ErsUv.

K rab b e, F red erik  M ichael, 1725— 96, Soofficer, Son a f Regi- 

mentskvartermester Hans K. (+ 1725) og Margrethe Eleonore f. Klein 

(f. 1689 t  1761), er født i Esrom 28. Maj 1725; efter Faderens Død 

flyttede Moderen først til Aalborg, senere til Bornholm for der at 

blive hjulpet af sin Svoger Generalmajor West, som var Komman

dant og Amtmand paa Øen. Den unge K., der levede under meget 

smaa Kaar, naaedc ved andres Understottelse at blive Søkadet 

1741 og fik, da ban viste ualmindelige Evner i Mathematik, privat 

Undervisning af den bekjendte Kommandør Wegersloff. 1749 blev 

han Sekondlieutenant og gjorde et Togt til Norge. Paa den da

værende Chef for Holmen, Admiral Suhms Anbefaling bestemtes 

han ved sin Hjemkomst tillige med Lieutenant F. C. Kaas (ovfr. 

S. 35) til at studere Skibsbyggeri, hvorfor de begge ansattes som
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Avskultanter i Konstruktionskommissionen og tillige erholdt Under* 

visning a f  Fabrikmester Thura. 1752— 56 foretoge de samlede en 

Studierejse til England, Frankrig og Italien, sidstnævnte Sted fur 

at g jw e sig bekjendt med Konstruktionen a f  Galejer. Efter T il

bagekomsten ledede de i Fællesskab Konstruktionen a f cn Fregat, 

til Dels bygget efter nye Principper, men endnu inden denne var 

færdig, forlod Kaos Skibsbyggeriet for at slaa ind paa andre Baner. 

1758, da Thura afgik fta Fabrikmesterembedet paa Holmen, overtog 

K. denne Post, som han beklædte indtil 1772. Under denne Virk

somhed konstruerede han 12 Linjeskibe og 7 Fregatter foruden en 

Del mindre Skibe, som alle vare gode, om end ikke Fostre a f Geni, 

med Undtagelse a f  Tredækkeren «Christianus VII», en a f Marinens 

største Orlogsmænd; denne Kolos viste sig ganske forfejlet og blev 

aldrig brugt; tillige indforte han en Del Forbedringer ved Skibenes 

Hovedreparationer og Dokning. Under den sidste Del a f  sin Virk

somhed stilledes han dog cn Del i Skygge a f den talentfulde Henrik 

Gerner, som ban selv fra 1764 havde oplært, men som snart over- 

doj ham som videnskabelig Konstruktør. K. blev i dette Tidsrum 

karakteriseret 1760 som Kapitajn, 1767 som Kommandorkapitajn. 

1772 aftraadte K. fra sit Embede, der overtoges a f  Gerner, og blev 

2. Civildeputeret i Admiralitets- og Kommissariatskollegiet (1778

1. Civildeputeret); som saadan fik han Sæde i forskjellige vigtige 

Kommissioner, hvor han lagde stor Arbejdsdygtighed og teknisk 

Indsigt for Dagen, men tillige megen Utilbojelighed til at foretage 

raske Beslutninger; det skyldtes saaledes væsentlig ham, at der 

ikke med Kraft blev taget fat paa Anlægget a f ordentlige Soforter, 

uagtet der netop paa den Tid (1774) var megen Stemning for et 

saadant Foretagende. 1774 blev K. Kammerherre, 1781 hvid Ridder 

og Gehejmeraad, s. A. r. Deputeret i Kommissariatskollegiet. Da 

Admiralitets- og Kommissariatskollegierne 1784 samledes til et enkelt 

Kollegium, blev K. Deputeret i dette; men allerede Aaret efter 

trak han sig tilbage fra Forretningerne og bosatte sig i Skjelskør, 

hvor han henlevede Resten a f sil Liv i Ro, beskæftiget med at 

skrive og udgive sin Selvbiografi. Han dode her 25. Okt. 1796.

K. kom i et Slags Modsætningsforhold til Henrik Gerner, for 

hvis Fortjenstfiildhed han hverken kunde eller vilde have aabent 

Oje. Over for Stniensee var han en forsigtig, men dog ret ener

gisk Modstander. Da denne styrtedes, forsøgte han sammen med 

Fr. Suhm at faa dannet en Forfatning, hvortil Suhm leverede Ud

kastet; men Planen blev dog hurtig forpurret a f Guldberg.

35*
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K. var 3 Gange gift: i. (1759) med Cæcilie Andrea f. Bille 

(f. 1742 t  1764), Datter a f Kontreadmiral D. E. B. (II, 223); 2. {1766) 

med Christiane Charlotte f. Charisius (f. 1738 f  1771), Datter af 

Konferensraad C. A. C. til Constantinsborg); 3. (1772) med Edel 

Margrethe f. Sehested (f. 1749 t  1^27), Datter af Oberstlieutenant 

A. S. til Broholm.
K.s Levnets-Beskriv. (1793). Hist. Tidsskr. 4. R. Il, 829 ft. Q, WUii.

K rabbe, G regers, 1594— 1655, til Torstedlund, Statholder i 

Norge, Son a f  Niels K. og Vibeke Ulfstand, blev født 12. Jan. 

1594 'Paa Veslosgaard. 14 Aar gammel sendtes han til Udlandet, 

studerede i Leipzig, Strasburg og Padua og blev borte i 9 Aar. 

Ved sin Hjemkomst 1617 blev han Sekretær 1 Kancelliet, forlenedes 

1623 med Pandumgaard (til 1640) og fungerede som overste Sekretær 

fra 1623— 25. I Efteraarct 1625 blev han sendt til Bromen, fulgte 

det følgende Aar Kongen i Krigen i Tyskland og ledsagede 1628 

Hertug Frederik i Begyndelsen a f  hans Udenlandsrejse. Imidlertid 

havde han 1627 faaet Hindsgavl I..en, som han 1639 omb)*ttede med 

Riberhus. Fra Sept. 1638 til Febr. 1639 og atter fra Dec. s. A. 

var han Krigskommissær ved de til Hertugdommerne sendte saa- 

kaldte Unionstropper. I Maj 1640 optoges han i Rigsraadet; som 

Medlem a f dette hørte han til det Parti, som var stemt for cn 

forsonlig Politik over for Generalstalerne og Hamborg, hvilken An

skuelse han særlig lagde for Dagen i et Indlæg fra Dec. 1641. 

Kongen havde oprindelig i Sommeren 1640 tænkt paa at stille ham 

i Spidsen for et Gesandtskab til England, men han maatte (inde 

sig i kun at følge med som andet Medlem a f dette, medens Cor- 

fits Ulfeldt blev Leder af Ambassaden, der varede fra Avg. til Dec. 

1641— 42 var han med Valdemar Christian paa hans første Rejse 

til Rusland og forhandlede i Juli 1643 med gottorpske deputerede 

i Kolding om Forlængelse a f Unionen. 1 Avg. blev han sendt 

med Just Hog som Gesandt til Fredskongressen i Osnabriick, en 

Scndelse, der dog afbrødes ved Sveriges Fredsbrud, saaledes al 

han allerede vendte hjem i Jan. 1644; i Avg. s. .A. forhandlede 

han med de nederlandske Gesandter i Kjøbenhavn, og i Sept. b\ev 

han udnævnt til Landkommissær i Jylland. Ved Frederik IIl’s 

Kroning 1648 blev han Ridder, men den største Embedsstilling op- 

naaede han i Juli 1651, da han blev Hannibal Sehesteds Efterfølger 

som Statholder i Norge og i denne Egenskab fik Akershus Len i 

Steden for Riberhus.
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Til hans forskjellige Virksomheder er ikke knyttet nogen Gjer- 

ning, der vidner om særligt Initiativ eller Talent, men han vidste 

at gjørc sig afholdt a f sine undergivne, saaledes at endog Bondeme 

i Hindsgavl Len onttalte ham med Vehilje, skjønt han forogede 

deres Arbejde til Ladegaardcn; hans Billede gjor et fint og for

standigt Indtryk. —  Han blev gift i. (12. Sept. 1630) med Helvig 

Corfitsdatter Rud ( f  Natten mellem 23. og 24. Nov. 1638) og 2. 

( i .  Febr. 1640) med Dorthe Daa (-f 28. Maj 1675), Datter a f Rigs

admiralen Claus 1). (IV. 127). Han selv døde 20. Dec. 1655 paa 

Akershus.
H. Stochflet, Ligpræd. ov. G. K. Danske Mag. 4. R. V, 7 f.

J . A . Friderida.

K rab b e, H arald , f. 1831, Zoolog. Han er fodt i KJøbenhavn

13. Marts 1831 og er Søn a f  nedennævnte Oenerallicutenant Ole K, 

1848 blev han Student fra MctropoUtanskolen og fungerede allerede 

i Vinteren i8$o— 51 som anatomisk Prosektor ved Frederiks Hospi

tal. 1855 afsluttede han medicinsk Examen, og 1857 disputerede 

han for Doktorgraden i Medicin («Om Fosforsyremængden i Urinen*). 

Efter et kortere Studium i Udlandet blev han 1858 ansat som Assi

stent i Anatomi ved Veterinær- og Landbohojskolen, 1876 blev han 

Medlem af Videnskabernes Selskab og 1881 a f det veterinære Sund- 

hedsraad, hvis Aarsberetninger han har redigeret siden 1871. Ved 

Professor Bendz' Død i i88o erholdt han den ledigblevne Stilling 

som Lærer i Anatomi og Fysiologi ved Veterinær- og Landbohøj* 

skolen, og 1802 blev han udnævnt til Professor.

Som Zoolog har han fortrinsvis givet sig a f  med Studiet a f 

Indvoldsormene, og hans omfattende Undersøgelser paa dette Om* 

raade have ikke alene beriget Helminthologien med nyt viden

skabeligt Udbytte, men ogsaa haft praktisk Betydning. A f hans 

ret talrige Skrifter angaaende Indvoldsormene maa først nævnes: 

«Helminthologiske Undersøgelser i Danmark og paa Island* («Vidsk. 

Scisk. Skr.», 1865). I dette Arbejde, som delvis var Resultatet af 

hans i 1863 foretagne Rejse til Island for at udforske Aarsagen til 

Ekinokoksygdonimen, paa viste han Ekinokokbændelormens over* 

ordentlig hyppige Forekomst hos de islandske Hunde og konsta

terede, at Ekinokoksygdommen hos Mennesket ogsaa hidrørte fra 

denne. Dette gav Anledning til, at der fra Statens Side blev 

truffet forskjellige Foranstaltninger mod den hærgende Sygdom, 

bl. a. ved en Lov om Hundeholdet paa Island. —  Dernæst hans
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«Bidrag til Kundskaben om Fuglenes Bændelorme* og «Nye Bidrag 

til Kundsk. om Fuglenes Bændelorme*, begge trykte i «Vidsk. Selsk. 

Skr.» (1869 og 1882). Ved de udførlige og nøjagtige Artsbeskri

velser, der leveredes i disse 2 Afhandlinger, a f  hvilke den sidste 

navnlig behandler de a f Fedschenko i Turkestan samlede Bændel

orme, er det blevet muligt at paavise, fra hvilke Ammeformer hos 

de lavere D j t  adskillige af dem have deres Oprindelse. Blandt

K .s mindre hclminthologiske Arbejder maa fremhæves: «0m Tri

kinerne* (r866), «0 m Sælernes og Tandhvalernes Spolorme* (1878), 

«0m Indvoldsormene i Hestens Tarmkanal* {1880) og «Om Fore

komsten af Bændelorme hos Mennesket i Danmark* (1880). I «Tids- 

skrift for Veterinærer*, som K. har redigeret siden 1871 (de første 

Aår sammen med H. Bagge), har han publiceret en Del .Afhand

linger, blandt hvilke «Varmetnaaling hos Husd)Tene» (1871) inde

holder Rækker af Undersøgelser over Temperaturen hos Husdyrene 

i sund Tilstand, hvorved der er opnaaet et sikrere Grundlag for 

Thermometerets Anvendelse i de paagjældende D>t s  Sygdomme. —  

Endelig maa nævnes «Frindringsord til Forelæsninger over Hestens 

.Anatomi* (1885— 89) og «Huspatted\Tenes, særlig Hestens, Bygning 

og Liv* (1892). K.s Virksomhed fortjener saa meget mere Paa- 

skjnnnelse, som hans stærkt svækkede S)ti navnlig i de senere Aar 

har lagt ham store Hindringer i Vejen. —  21. Juli 1871 ægtede K. 

Kristin Gudmundsson (f. 25. Maj 1841 i Kirkjubær paa Island), 

Datter a f Sagfører ved Overretten i Reykjavik Jdn G. (VI, 280).
Carøe og Selmer, Den danske I-«gestand, C. Udg, Jonas ColUn.

K rab b e, Iver, — 1561, Rigsraad, var Søn afG lo b  K. til Øster* 

gaard og Inger Fasti. Han nævnes forste Gang 1532, da der klagedes 

over en Jagt, som han og Hans v. der Wisch havde aflioldt paa 

Øen Fur, og paa hvilken det særlig var gaaet ud over Bøndernes 

Kom  og Kreaturer. Denne Hensynsloshcd var nær kommen ham 

dyrt at staa; thi 2 Aar efter fangedes han a f  de oprørske Bønder 

i Slaget ved Svendstrup og beholdt kun Livet ved Mellemkomst af 

en Bonde, Jens Jepsen, der selv senere blev fritaget for Halslosning, 

fordi han i den forgangne Fejde havde friet 1. K.s Hals. Ved 

Aalborgs Indtagelse blev I. K. atter fri, og snart efter træffes hans 

Navn blandt de mest betroede Lensmænds; 1536 fik han Kjøben

havns Slot, et Par Aar efter Krogen, 1544 ombyttet med Kolding- 

hus, som han beholdt til 1555. Desuden havde han 1538— 50 

Borreby Len i Sjælland; 1550 fik han Skivehus og 1560 Horns
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Herred i Jylland i Pant, og disse Panter havde han endnu ved 

sin Dod, 27. April 1561. Før 1552 havde han faaet Sæde i Rigs- 

raadet. Ved sit Ægteskab med Magdalene Banner ( f  5. Marts 1597), 

Datter a f Marsken Erik Eriksen B. (I, 511), blev han Ejer a f  en 

større Gaard, Skovshoved ved Skive, hvilken han gav Navnet 

Krabbesholm og forsynede med en anselig Hovedbygning; desuden 

ejede han sin Fædrcnegaard Østergaard. Fru Magdalene beholdt 

som Enke Skivehus Len til 1572. Thisei.

K rab b e, Iv e r , 1602— 66, til Jordbjærg, Statholder i Norge, 

Søn a f nedennævnte Tage (Mogensen) K, ( f  1612), blev fodt paa 

Øvids Kloster 22. Marts 1602. Paa sin Udenlandsrejse studerede han 

1625 i Padua, blev efter sin Hjemkomst 1628 Hofjunker, men for

lod s. A. denne Stilling, da han 25. Avg. paa Kjøbenhavns Slot 

fejrede sit Bryllup med Karen Ottesdatter Marsvin. Det følgende 

Aar forlenedes han med Laholm, hvilket Len han 1636 ombyttede 

med Varberg. Hans Virksomhed strakte sig dog videre end til 

Halland: 1636 var han saaledes Chef for de til Hertugdømmerne 

sendte saakaldte Unionstropper, og 1641 fik han Ordre til at inspi

cere Baahus Fæstning. Under Krigen med Sverige havde han som 

første Mand i Nordhalland cn ansvarsfuld Post. Han fik i Be

gyndelsen a f Febr. 1645 Ordre til at forene sig med Hannibal 

Sehestecl, som stod ved Baahus, hvilket dog ikke førte til noget, 

men i April havde han en heldig IVæfning roed Svenskerne i Nær

heden af Kongsbakke. Hans Styrke var dog kun ringe, og kort 

efter, at han havde faaet Forstærkning, kom Freden i Brømsebro 

med dens Bestemmelse om Hallands Pantsætning til Sverige. Med 

tungt Hjærte maatte han i Sept. skride til at overgive sin Fæstning 

til den forhadte Fjende, efter at han forgjæves i en Skrivelse til 

Corfits Ulfeldt havde bedet sig forskaanet for dette Hverv, fordi 

han «meget ugjærne samtaler eller overhovedet vil have noget at 

gjøre med dette Folk*. Ogsaa rent personlig var Krigen gaaet ud 

over ham, i det hans Gaard Jordbjærg i Skaane var bleven afbrændt 

a f Svenskerne 1644. Efter Freden opførte han nu en ny Hoved- 

og Ladebygning, efter Sagnet under Trusler om, at den vel skulde 

kunne staa sig imod de svenske Hunde.
Imidlertid havde han 1646 faaet Baahus Len til Erstatning for 

Varberg, blev ved Kroningen 1648 Ridder og udfoldede i den føl

gende Tid en betydelig Virksomhed for Udbedringen af Grænse- 

fæstningerne. Naget til den østlige Nabo synes heller ikke at have
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forladt ham; han udpegedes almindelig som en a f  de ivrigste 

Talsmænd for et Fredsbrud. Da Krigen nærmede sig, betroedcs 

ham ogsaa i Jan. 1657 Posten som Generalmajor over det sondeii- 

fjældske Norge; Rustningerne her lagdes væsentlig ind under ham, 

og i April kaldtes han til Kjøbenhavn for at konferere med Kongen. 

Men under selve Krigen kom han ikke til at udfore store Bedrifter; 

mest indskrænkede hans Virksomhed sig til Grænsefægtningcr, og 

dc Forsøg, han i Sept. og Okt. 1657 gjorde paa en Diversion ind 

i Halland, maatte opgives som resultatløse, dels a f  Mangel paa 

Proviant, dels a f  Mangel paa tilstrækkelig Understøttelse fra den 

danske Hær i Skaane. 1 Nov. samlede han sit Korps ved Udde- 

valla mod et svensk Angreb fra Venersborg, men søgte forgjæves 

Hjælp hos Statholderen paa Akershus Niels Trolle, og i Jan. 165S 

faldt ogsaa Uddevalla Skanse. Kort efter tog han den tilbage; 

men umiddelbart derpaa beseglede Freden i Roskilde Baahuses Tab.

1. K . havde saaledes mistet sit Len, men endnu stærkere blev 

dog hans Stilling rokket ved Skaanes Afstaaelse. Her havde han 

sine store Besiddelser, foruden Jordbjærg de ved hans Giftemiaal 

erhvervede Godser Krogholm, der var en a f de prægtigste Herre* 

gcUtrde i Sundprovinsemc, og Marsvinsholm. Han stod som Ho* 

vedet for den skaanske Adel, ragende frem ved sin Person og ved 

sine Slægtskabs* og Venskabsforbindelser. Derfor gjorde den svenske 

Regering sig den yderstc Umage for at vinde ham for sig, samtidig 

med at den havde et vaagent Øje med hans Adfærd. Det mærke

lige skete nu ogsaa, at den hidtil saa ivrige Svenskerfjende hørte 

til dem, som aflagde Fiden til den nye Herre snart efter Koskilde

freden. Dog betød dette ikke, at han traadte ud a f dansk Tjeneste. 

I Sept. 1660 foreslog Rigsraadet ham til Optagelse i det —  noget, 

hvorom der for ovrigt ogsaa tidligere gjentagne Gange havde været 

Tale — , men Kongen fulgte ikke Indstillingen, og paa det store 

Stændermode synes I. K. nærmest at have indtaget en oppositionel 

Holdning; dog tilstedes der ham den Æ re at bære Blodfanen ved 

Arvehyldingen 18. Okt. Men Statsforandringen gjorde paa ham 

som paa mange andre af hans Standsfæller et mægtigt Indtryk, og 

i Juli 1661 tilbød han ved en Mellemmand den svenske Resident 

Duval at træde i Carl X I’s Tjeneste. Imidlertid ansaa Frederik 111 
det for klogt at knytte ham til sig. Han blev Medlem a f Stats- 

kollegiet og af den store Lovkommission og udnævntes derpaa i 

Sept. 1661 til Statholder i Norge som Niels Trolles Efterfølger. 

Synderlig Glæde fik han dog næppe a f  denne Virksomhed; Befolk-
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ningen kUgcde over ham som over hans Forgænger, men vigrigere 

var det dog, at han havde mægtige Modstandere i Kjobenhavn; 

selv udpeger han Gcneralhskalen Søren Kornerup som sin Fjende, 

O g  med Gabel antoges han ogsaa for at være Uvenner. I Som

meren 1663 ventedes allerede hans Afskedigelse; han holdt sig dog 

i sin Stilling til Jan. 1664, da han afløstes a f Ulrik Frederik Gylden- 

love. Imidlertid havde han forøget sine Besiddelser i Sjælland, 

hvor han ira 1649 ejede Gunderslevholm, ved 1662 at arve Halv

delen a f  Vemmetofte og 1663 at tilkjobe sig Resten. 30. Okt. 1666 

døde han; hans Enke døde 16. Sept. 1680.
HraM:li, Vemmetofte  ̂ Hi$t. I, 177 ff. Cronbolm, Skanes polit. hist. II, 34!. 

r .  V . Moller, Bidrag t. Halland.s hist. I, 285 ff. J , A , Friderida.

K rab b e, Jorgen  Baron, 1633— 78, Son a f  den ovfr. nævnte 

Iver (Tagesen) K. Han foretog den sædvanlige Udenlandsrejse og 

blev derefter under Kong Frederik 111 Sekretær i danske Kancelli. 

Men efter Roskildefreden afbrod han sit Forhold ril Danmark, 

bortskiftede sine Besiddelser vest for Sundet, aftagde Ed til Carl 

Gustav og fornyede den i Jan. i66i til Carl XI. S. K ægtede 

han i Malmø Jytte 'l'hott, Datter a f den 1656 afdøde danske Rigs- 

raad Otte T . til Næs. 1664 introduceredes han paa det svenske 

Ridderhus og fik 1676 Titel a f Baron. Imidlertid kom den skaanske 

Krigs Begivenheder til at gribe afgjorende ind i hans Liv. Hans 

danske Sympathier vaagnede til nyt Liv, men da Fremtiden dog 

laa usikker, blev hans Holdning vaklende og tvetydig. Uvist om 

a f fri Vilje eller tvungen a f Omstændighederne indfandt han sig 

flere Gange i Christian V ’s Lejr; mest opholdt han sig dog paa 

sin Gaard Krogholm, omkring hvilken de dansksindede Snaphaner 

sværmede, fortrædigende Svenskerne. Da traf Carl XI i Sept. 1677 

i sin Mistillid til K. og hans Standsfæller Forholdsregler til at lade 

dem fore til Skaanes Grænse. For at undgaa dette .søgte han til 

Kongen i Malmø og forsikrede ham om sin Troskab; men nogle 

svenske Officerer, som netop nu vare losladte a f dansk Fangenskab, 

hvori de vare bragte a f Snaphaneme, anklagede ham for at have 

begunstiget disses Angreb. K. blev fængslet og dømt til at miste 

Livet og sine Godser. Det tør vistnok siges, at trods hans tve

tydige Adfærd var Dommen ikke begrundet ved virkelige Beviser, 

men desuagtet stadfæstede Carl X I Dødsdommen, der udførtes 

16. Jan. 1678 i Malmo. Han led Døden, vidnende om sin Uskyl-
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dighed og med sine Tanker mest rettede paa sin Hustru, med 

hvem han end ikke havde faaet Lov til at tage personlig Afsked.
l)e<)uction mod Hr. Jdran K. (Malmo 1678). Aletophilus, Replique emod 

den falske Deduction (1678). Cronhølm, Skånes polic. hist. 11, 198 fif. Saml. 

t. Skånes hist. 1870. S. 43 ff. y .  A . Friderida.

K rabbe, M orten, — 1542, norsk Kansler, var en Son a f Niels 

(Mortensen) K . til Tandrup og Torp samt Kirsten Bosdatter Hog 

(af de gamle Høger). Hvis det er ham og ikke hans ældre Fætter, 

Dr. Morten K,» der studerede i Rostock 1504— 5, maa han være 

fodt i 1480-Aarene, men i Danmark vides han ikke nævnt for 1517, da 

han var Borglumbispens Kommissarius paa Læso. Han var Magister, 

blev kongi. Sekretær og havde allerede 1523 Provstiet i Thy, som 

han beholdt til sin Død, ligesom han ogsaa ved sidstnævnte Tids

punkt var Indehaver a f et Præbende i Ribe. 1529 blev han for

lenet med Tommerup Kloster i Skaane, som han beholdt til 1532, 

da han blev norsk Kansler og Provst ved Mariekirken i Oslo med 

tilhørende Forlening af Folio og Laurentii Hospital i Oslo. Han 

kom dog først til Norge om Foraaret 1533, da han melder Æ rke

bispen sin .Ankomst, men allerede om Sommeren s. A. beklager 

han sig over sin Kirkes Tilstand, Embedets Ringhed og Laudsvist- 

brevenes Sjældenhed, ligesom den uvante Luft var ham besværlig, 

foruden at han var syg af et Ormebid i Foden. 1539 overlod Hr. 

l'ruid Ulfstand ham Hellig l/^sens Præbende i Oslo. 1535 var han 

Kongens og det sondenljældske Rigsraads Kandidat til Bergens 

Bispestol, skjont «han ikke selv stod saa haardt derefter«. Det 

anføres da om ham, at han var «mandelig, højforstandig talende og 

raadende, vidt forsogt i Herrers og P’>T t̂ers Gaarde og Kancelli

bruget« samt a f  fornem Slægt og Hr. Tyge Krabbes Søskendebarn. 

Paa den anden Side synes han at have haft Egenskaber, der ikke 

vare heldige for hans Stilling: han var en stor cGildebroder« og «en 

svar Mand«, hvem Kejser faldt besværlige, men Biskop Hans Reff 

udtaler Haabet om, at han vilde «blive en anden Mand«, naar 

han hk en mere ansvarsfuld Stilling. Skjont Ærkebispen lader 

villig til at acceptere ham, vidste han dog under dc indtrædende 

urolige l ’ider at skaffe sin og det bergenske Kapitels Kandidat,

M. Geble Pedersen, Bisp-^stolen. M. K . deltog i Slutningen a f 1535 

virksomt i Christian IIl’s Valg til Norges Konge. Han levede endnu 

i Febr. 1542, men var død for i. Avg. s. A ., da det efter ham 

ledige Præbende i Ribe blev besat.
Danske Mag. I, 349 ff. H . J . Hm tfeldt'Kaas.
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K rab b e, N iels, 1603— 63, til Skjellinge og Bæltcbjærg. Broder 

til den ovfr. nævnte Iver (Tagescn) K ., fødtes paa Ovids Kloster i 

Skaane 4. Nov. 1603. Efter at have gaaet i Viborg Skole opdroges 

han en l 'id  i Huset hos Biskop Jesper Brochmand, sendtes saa til 

Sorø Skole og Akademi og derefter til Udlandet, hvor vi 1622 

træffe ham i Wittenberg og 1626 i Padua. V ed dette Universitet 

blev han Syndikus for den germanske Nation, tjejite senere i den 

spanske Hær i Nederlandene, men vendte tilbage til Danmark paa 

Christian IV ’s Befaling til de adelige, som vare i Udlandet, om at 

forlade dette i Anledning a f  Krigen med Kejseren. Han blev nu 

en Tid nøje knyttet til Hoffet, forst fra 1628— 30 som Kammer

junker hos Kongens Søn Hertug Ulrik, hvem han 1629 ledsagede 

til Nederlandene, derpaa fra 1630— 35 som Overskjænk. Den ovrige 

Del a f sit Liv var han nøje knyttet til de skaanske Provinser, hvor 

han havde sine fleste Godser, og hvor han fik alle sine Forleninger, 

nemlig Laholm 1636— 3̂7, Halmstad 1637— 45, Christianopel 1646— 48 

og Sølvitsborg 1648— 58. 1647 blev han Landkommissær i Skaane 

og deltog i Overvejelserne om denne Provinses Forsvar, hvilket 

navnlig afsatte sit Spor i en Erklæring fra hant a f  1652, hvori han 

udtalte sig mod at stole paa Landfolket, der kun l>urde bruges i 

Fæstningerne, medens det egentlige Værn burde dannes a f de 

hvervede Tropper. Imidlertid var han 1648 ved Frederik III’s 

Kroning bleven Ridder og var 1651 Medlem a f den Kommission, 

der skulde undersøge Forholdene i Norge og Hannibal Sehesteds 

Embedsførelse. Under Krigen 1657 havde han den vanskelige Post 

som Generalkrigskommissær i Sundpro\inseme. Da Skaane var tabt 

ved Roskildefreden, tog han til Kjobenhavn, og under Hoved

stadens Belejring overdroges der ham flere Hverv, som Mønstringer 

a f  Tropperne og Omsorg for Indkvarteringen. Trods fornyede Op

fordringer fra svensk Side vægrede han sig ved at aflægge Hyldingsed 

som skaansk Adelsmand til Carl Gustav; i Sept. 1660 hørte han til 

dem, som Rigsraadet indstillede til Frederik III til Optagelse i dets 

Midte. Men Kongen fulgte ikke Indstillingen, og Forfatnings- 

forandringen kom for ham som en Omvæltning, der loste ham fra 

hans Forpligtelser til Danmark; det hedder derom de mærkelige 

Ord i Ligprædikenen, at han efter Arvehyldingen «for sine sær og 

synderlige Aarsager, som alle disse Rigers og Landes fornemme 

Patrioter noksom er bevidst og derfor a f alle og enhver til hans 

reputerlige Eftersagn og Amindelse i hans Grav videre fortænkes 

og ihukommes, end her fornødent er in specie at erindrer, resol-
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verede sig at aflægge Ed til Kongen a f  Sverige. 1 Jan. i66i rejste 

han til Ska;tne i denne Anledning og benyttede endog senere den 

svenske Regerings Mellemkomst til al søge at fri sine Godser i 

Danmark fra Besværinger. Men allerede i6. April 1663 dode han 

paa Bæltebjærg. —  Han var forst Irolovet med Mette Pallesdatter 

Rosenkrantz ( f  før Brylluppet 31. Avg. 1631), ægtede dernæst i. 

(4. Okt. 1635) Lisbet Corfitsdatter Rud ( f  30. Avg. 1649), 2. (27. Juni 

1652) Mette Andersdatter Bille ( f  27. Sept. 1657) og 3. (14. Sept. 

1660) Mette Rosenkrantz ( f  14. Febr. 1683), Enke efter Erik Bille 

til Logismose.
T. Tueserij Ligpræd. ov. N. K. (1665). Danske Mag. 4. R. V, 5 f.

J . A . Fridericia.

K rabbe, N iels, o. 1650— 1708, Oflicer, Son af ovennævnte 

(Gregers K. Fra ung af var han knyttet til Hoffet, blev 1667 Hof

junker og Forskærer og 1670 ved Christian V ’s Salving Kammer

junker, men 1675 tr^^dte han som Ritmester ind i Hestgarden, da 

denne i Anledning a f den foresiaaende Krig udvidede.s til et Regi

ment. K. blev Major 1677 og Oberstlieutenant 1682, men vedblev 

tillige at forrette Tjeneste som Kammerjunker hos Christian V , til 

hvis nærmeste Kreds han horte. Ved A. L. v. Knuths Dod i Be

gyndelsen a f  i()99 blev en Del a f  Overkammeijunkcrens Funktioner 

overdragen K .; s. K. fik han Karakter som Brigadér til Hest. Han 

Død almindelig Agtelse som en brav og retskaffen Mand, hvad der 

vel ikke var uden Betydning, da han kort efter Tronskiftet s. A . 

blev Oberst for Hestgarden i Steden for Generallieutenant S. C. 

V . Piessen, der blev afsat og fængslet paa Grund a f forskjellige 

Misligheder. Forst i Juni 1700, da Belejringen a f  Tønning var 

opgivet, fordi Gottorps allierede vare faldne ind i Holsten, fik K. 

Ordre til med største Delen af Garden at afgaa til Sønderjylland 

for at inddrive Kontributioner og imødegaa Strejftog. 1 dette Øje

med blev han i Juli Maaned posteret ved Arievad mellem Husum 

og Bredsted, hvor ogsaa 2. sjællandske R)rtterregiment samt 2 Kom

pagnier Fodfolk bleve underlagte ham, der som Oberst a f  Gården 

havde Rang med Generalmajorer. Men K. var mere Hofmand 

end General. Ansvaret ved at agere paa egen Haand trykkede 

ham, og hele hans Optræden bar Præg heraf. Ikke desto mindre 

fik han, da Carl XII i Avg. havde gjort Landgang paa Sjælland, 

Ordre til at gaa til Kjobenhavn og overtage Kommandoen over 

Rytteriet der. Som bekjendt blev her heller ingen Lejlighed til
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at plukke l.avrbær, men K. vedblev ogsaa uden det at holde .sig 

i Kongens Naade. 1701 fik h«in Danebrogsordenen, og Komman

doen over Garden beholdt han til .sin Dod i Kjobenhavn 13. Febr. 

1708, hvornæst Kongen erklærede sig selv for Korp.sets Chef. —

K. ejede Hverringe paa Fyn. Gift 30. Maj 1679 med Louise Char

lotte V. Schlaberndorf ( f  1737), der horte til en fornem branden- 

borgsk Slægt og som Overhofmesterinde hos Dronning Charlotte 

Amalie ligeledes var knyttet til Hoffet. H . W. Harbou.

K rab b e, O le, 1656— 1728, Godsejer, a f Adelsslægten K. fra 

den lille Hovedgaard Damsgaard i Vandfuld Herred, blev født paa 

denne Gaard 14. Nov. 165O. Faderen, Henrik K., mistede han i 

sine forste Barneaar; kort efter solgtes Stamgaarden, og Moderen, 

Eva Unger, giftede sig med Gjord Galt til Viumgaard. Som fattig 

ung Adelsmand uden Jordegods laa det O. K. nærmest al soge sit 

Brod som Officer, og fra 1679— 83 tjente han som Kornet og Lieute- 

nant ved 3. jyske nationale Rytterregiment; men derefter afbrød han 

ikke blot sin militære Løbebane, men brod ogsaa med den gamle 

Adels 'J’raditioner, i det han 4. Avg. 1686 ægtede en rig Kjobmands- 

datter fra Viborg, Margrethe Henriksdatter Svichtenberg. Herved 

fik han Midler til at kjobe Hovedgaarden Nandrup paa Mors og 

synes nu at være kommen paa sin rette Hylde. Medens hans 

Standsfæller og nærmeste Frænder forarmedes og gik til Grunde, 

øgede han efterhaanden sine Besiddelser med Skaarupgaard, Hastrup, 

Søvig og Part i Hesselmed. De 2 sidste Gaarde solgte han dog 

alter, men derimod tilgiftede han sig efter sin forste Hustnis I>ød 

Hovedgaarden Bjerre, der havde tilhørt hans Fætter Johan Rudolf 

Unger, som havde testamenteret Gaarden til sin Fæstemø Ide Sophie 

Gjedde (f. 9. Febr. 1675 f  10. April 1756), hvem O. K. ægtede 5. Nov. 

1697. At O. K. i det liele havde sluttet sig til den nye Tid, ses 

ogsaa af, at han, der 1695 havde faaet Ritmesters Karakter, 1703 

udnævntes til Justitsraad og 1714 til Etatsraad, ligesom han til 1716 

havde Sæde i Højesteret, saaledes at han ved sin Død, 17. Juni 

1728, omgiven af en talrig Børneflok, saa en ny Tid oprinde for 

sin tidligere faatallige og i Skyggen levende Slægt.
Personalhist. Tidsskr. III. Thiset.

K rab b e, O le, 1789— 1864, Officer, er født 1. Nov. 1789 og Søn 

af daværende Vagtmester, senere Kapitajn i Landeværnet og Told- 

forvalter i Ærøskjobing, Johan Henrik Bernhard Ludvig K. (f. 3. April
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1750 i Rensborg, f  5. Juli 1809) og forste Hustru, Anna Marie f. 

MarienhofF (f. 1751 f  17. Dcc. 1806). K. blev i8og Fændrik og / fr ?  

Sokondlieutenant ved Kongens Regiment til Fods og avancerede 

her iS iJ  til Premierlieutcnant, 1822 til Kapitajn, 1837 til Major.

1845 udnævntes han til Oberstlieutenant og Chef for 13. Linje- 

bataillon, og i Spidsen for denne Afdeling drog han 1848 i Felten.

I 'Iræfningen ved Bov kom Bataillonen, der horte til Armékorps- 

reserven, ikke i Ilden, men i Slaget ved Slesvig blev den sendt 

frem til Hjælp for Avantgarden under dennes heftige Kamp om 

Bustrup. K . blev her saaret a f en Geværkugle i Foden og taget 

til Fange tillige med sin Adjudant. Han udlostes a f  Fangenskabet 

i Sept. og fik ved sin Tilbagekomst forst Befalingen over i. Linje- 

bataillon, men nogle Dage senere over den lige oprettede 2. For- 

stærkningsbataillon. Da Hæren i M«uts 1849 paa ny blev sat paa 

Krigsfod, fik K ., der lige var forfremmet til Oberst, Kommandoen 

over I . Infanteribrigade, som han saa førte i de 2 sidste Krigsaar.

K . horte ikke til de Førere, der blænde ved deres Optræden, eller 

som Soldaterne særlig elske. Han var mut, ordknap, stræng i

Tjenesten, men tillige selv i høj Grad pligtopfyldende, haardfør, 

uforfærdet. Fortrinlig støttet a f  sin Stabschef, Kapitajn W. Stricker, 

gjorde han særdeles god Fyldest som Brigadekomniandør. Hans 

Batailloner optraadte overalt med en Sikkerhed og Orden, der ikke 

blev overtruffen, vel knap nok naact ved nogen anden a f Hærens 

Brigader, og de Kampe, han udfægtede, ere Mønstre i taktisk 

Henseende. Sin Debut som højere Troppefører havde K. 6. April 

1849 i den smukke Træfning ved Ullerup, hvor han efter en heftig 

Forpostkamp tilbageslog den hannoveranske General Wyneckens 

med dobbelt overlegne Kræfter førte Angreb paa Divisionen Biilows 

(Flankekorpsets) hojre Fløj. Senere paa Aaret førte han Over

befalingen paa Als i Steden for General de Meza, der kaldtes til 

Jylland for at deltage i Udfaldet fra Fredericia. 1850 indlemmedes 

hans Brigade i Schleppegrells Division. Under Fremrykningen mod 

Isted 25. Juli havde han først Avantgarden og detacheredes derpaa 

med Hovedmassen af sin Brigade mod Passet ved Vedelspang, hvor 

han ved en dygtig fort Kamp standsede den paa Fjendens yderste 

højre Fløj værende Insurgentbrigade Abercron, der i Følge General 

Willisens Plan skulde falde vor Hær i Ryggen. Efter Slaget for

meredes hans Brigade som et selvstændigt Østkorps og opstilledes 

mellem Slien og Ekernførde Fjord med det Hvers' at skjærme 

Landskabet Svansen og dække venstre Flanke a f den ved Dåne-
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virke staaende Hovedhær. K. loste denne Opgave med fortrinlig 

Omsigt og satte Kronen p«ia Værket ved den a f alle kjendte, glim

rende og sejerrige Kamp mod General Willisen 12. Sep. 1850 ved 

Mysimde. Han hostede herfor hædrende Anerkjendelse i Form af 

mundtlig og skriftlig Tak fra den kommanderende General og 

Krigsministeren, medens Kongen som Belønning lod ham tilstille 

Kommandorkorset. 1851 efter Krigens Slutning, da Feltbrigademe 

opløstes, traadte K. forst tilbage som Chef for 13. Bataillon, men 

blev kort efter Chef for den i Jylland oprettede Infanteribrigade 

og i Slutningen af Aaret for 5., saakaldte holsten-lauenborgske 

Brigade, senere for 3. Infauteribrigade. 1852 forfremmedes han under 

Fremhævelse af den Dygtighed, han havde lagt for Dagen i Krigen 

som Brigadeforer, til Generalmajor. 1860 fik K. sin Afsked af 

Krigstjenesten, da Regeringen, som det hedder, ikke længere ansaa 

ham for at være i Besiddelse a f den Dygtighed og politiske Selv

stændighed , som den under de indtraadte vanskelige Forhold i 

Hertugdommerne maatte kræve af en Brigadekommandor. Samtidig 

med Afskeden fik han Karakter som Generallieutenant.

K. havde 21. Maj 1830 ægtet Charlotte f. Schlotfeldt (f. 15. Marts 

1807, + paa Frederiksberg 7. Dec. 1888), Datter a f  Toldforvalter i 

Aabenraa, Justitsraad S. og Anne Marie f. Dixen. Han dode i 

Kjobenhavn 30. Marts 1864. 5. A . Si>rat$m.

K rab b e, O tto , 1641— 1719, Gehejmeraad, var fodt Nytaarsdag 

1641 i Christianopel i Bleking, hvor hans Fader, ovennævnte Erik K. 

( t  *659), da var Lensmand. Sin Opdragelse fik han hos Kjeld 

Krag paa Helnekirke i Skaane, hvem han forlod for at tage Tje

neste i Kongens Gaard som Page 1656. Som saadan ledsagede han 

Hannibal Sehested paa dennes Ambassade til Frankrig 1662— 64 og 

blev nogen Tid efter Hjemkomsten forfremmet til Kamnterpage 

hos Kongen, der skjænkede ham sin egen Kaarde, som K. derefter 

bar hele sit Liv. 1669 blev han Kammerjunker, men opvartede 

stedse Kongen personlig som hans Kammerpage og var bestandig 

hos ham i hans sidste Levetid; i K .s Arme dode Frederik lU , som 

paa sit Dodslcje til Tak og Erindring satte sin Ring paa den tro

faste Pages Finger, som den aldrig forlod, end ikke i Graven. 

Efter Tronskiftet blev K . Kammerherre, men forlod snart Hoffet, 

da han 1671 blev udnævnt til Amtmand over Tryggevælde, Vor

dingborg og Moens Amter: Vordingborg Amt mistede han dog næste 

Aar, og 'l'ryggevælde Amt gik 1695 over til en anden, indtil det
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1709 atter blev tildelt K . Imidlertid blev han 1682 Amtmand over 

Roskilde Amt med Vordingborg Amts Rytter* og Proprietærgods 

samt Stiftsbcfalingsmand over Sjællands Stift. 1680 fik han Etats- 

raads Titel, 1683 Rang med Overskjænken, 1684 Danebrogsordenen, 

1691 udnævntes han til Justitsraad med Forpligtelse til at indfinde 

sig i Højesteret, naar han tilsagdes, og 1695 Gehcjmeraad.

Ved Siden a f sine Embeder havde K. meget at tage Vare med 

Bestyrelsen a f sine Tyandejendomme. I Henhold til sin Faders Lofte 

tilskjødede Christian V  ham 1670 Holmegaard, hvortil hesrte Brokso, 

som 1675 blev oprettet til Sædegaard; en Tid lang ejede han 

Bækkeskov og Aakjær, og ved sit sidste Gifiennaal forøgede K  

yderligere sit Jordegods. Han var forst gift (1671) med Rigshof 

mester Joachim Gersdorffs Datter Dorthea G. (f 18. April 1645 

f  30. Juli 1680) og derefter (25. Maj i68i) med Gehejmeraad Vin 

cents Joach. Hahns Datter Catharine Susanne H. ( f  29. Maj 1685) 

efter hvis Dod han 16. Avg. 1686 ægtede Birgitte Skeel (f. 7. Jan 

1669), Datter af Gehejmeraad Otto S. til Vallo, som 1690 afstod ti 

denne sin Datter og K. Herrcgaardene Egholm og Krabbesholra 

Horns Herred. Med stor Omhu og Sparsommelighed styrede K  

sine Ejendomme: baade Hovedgaardes og Kirkers Bygninger for 

bedrede han, og mod sine undergivne var han en mild og iiegeii 

nyttig Husbond.

Uagtet K. ved Christian V ’s Dod (1699) allerede var til Aars, 

kom han dog under Frederik IV  til at indtage en mere fremragende 

Plads end hidtil. Strax ved den fjendtlige Landgang 1700 fik han 

som Stiftsbefalingsmand Lejlighed til under Kongens Fraværelse at 

træffe alle fornødne Anstalter til Forsvar, og uagtet han aldrig 

havde været i Felten, viste han det største Mod og skaanede ikke 

sig selv. S. .A. lod Kongen K., der under Forhandlingerne i Chri

stian V ’s sidste Tid havde bekæmpet Landmilitsens Oprettelse og 

havde foreslaaet en Skat paa Hartkornet, for at Kongen kunde 

forøge den staaende Hær, i Forening med Overkrigskommissær

G. Braem afgive den Betænkning, der kom til at danne Grundlaget 

for Landmilitsen-s Ordning ved Forordningen 1701; og som en Mand, 

der i Følge sin lange Praxis fra sin Virksomhed som Amtmand og 

.som Godsejer havde et Kjendskab til Landboforholdene som faa 

andre, var det naturligt, at han 1701 fik Sæde i den Kommission, 

der skulde forberede Vornedskabets Ophævelse. Uagtet han per

sonlig var villig til at give vornede fri paa sine egne Godser, 

fandt han det højst skadeligt i Almindelighed at frigive de vornede
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paa de private Godser, i det han frygtede det meget ode Gods, 

der formentlig vilde blive Følgen deraf; at fraraade Vornedskabets 

Ophævelse paa Krongodserne —  Kongens principale Forslag —  

dristede han sig dog ikke til. Foruden K . udtalte kun et a f  

Kommissionens Medlemmer sig imod den tilsigtede Foranstaltning, 

og om det end taler til Fordel for hans Ærlighed, maa man dog 

glæde sig over, at de stode ene med deres Mening, og at Resul< 

tatet blev Vornedskabets almindelige Ophævelse 1702. Endelig fik 

K . 1703 Sæde i Kongens Raad som Gehejmeraad i Konseillet, og 

i de mange urolige Aar under den langvarige Krig hvilede en stor 

Del a f Ansvaret for Regeringens Ledelse paa ham , især naar 

Kongen —  ofte og længe —  var fraværende. Ved Siden a f  denne 

sin Ministerpost vedblev K. at bestyre sit Stiftamtmands- og Amt

mandsembede, og paa andre Maader blev der desuden lagt Beslag 

paa hans Tid og Kræfter, som da han 1714 var en a f Kommis

særerne i Enkedronning Charlotte Amalies Bo. 1709 hædredes K . 

med Elefantordenen.

Omsider følte K . sig træt a f sine anstrængende Embeder og 

vel ogsaa bøjet a f Sorger; sine Bom havde han alle set dø, der

iblandt Charlotte Amalie K. ( f  1709), Ulr. Chr. Gyldenløves Hustru 

(VI, 347); han trængte til at tilbringe sine sidste Dage i Ro, og 

1717 tog han da .Afsked fra alle sine Embeder. Derefter synes han 

mest at have levet paa Egholm, hvor han stadig lod holde Guds* 

tjeneste for sig, da han blev for svag til at søge Kirken. Efter 

en Uges Sygeleje døde han 13. Juli 1719 og blev begravet i Ros

kilde Domkirke i et Kapel, der 1868 blev nedbrudt. Hans Enke, 

der efterlod sig et smukt Eftermæle som en from og for sine 

undergivnes Vel omhyggelig Frue, overlevede ham til 26. Jan. 1737.

K . var en klog, erfaren og arbejdsom Statsmand; han var sig 

sit store Ansvar vel bevidst, og naar han —  vel noget paavirkel 

a f  sin Følelse som Godsejer —  ikke altid saa paa Landboforhol* 

denes i hans Tid brændende Spørgsmaal saaledes, som man nu 

kunde ønske, at han havde set paa dem, saa tør man ikke tvivle 

paa, at han lod sig lede a f sin Overbevisning om det rette, og 

det saa meget mere, som han var en sjælden human Mand; For

ordningen 1708, der afskaffede forskjellige grove Misbrug fra Tiende- 

ejernes Side ved Tiendetællingen, er saaledes hans Værk. Hans 

ualmindelige Velvilje viste sig ogsaa derved, at han havde meget 

ondt ved at vredes paa nogen, og at han sjælden slog Haanden 

a f nogen a f  de mange, han hjalp med Raad og Daad, «endskjønt

Dansk biogr. Lex. IX . A rg. 1895. 26
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de somme 'Pid tit kunde spasere uden for Landevejen». Han var 

altid den samme, siger Biskop Worm, altid hin gamle, ærlige Hr.

O . K . I det hele staar han som en ualmindelig sympathetisk 

Skikkelse, udrustet med adskillige a f den gamle Adels allerbedste 

Egenskaber, en ædel Personlighed med Hjærtet paa rette Sted.
Worm, Ligpræd. ov. O. K . Danske Herregaarde IV : Holmegaard; X: 

Bækkeskov; X IV : Egholm; X V: Krabbesholm. Skeel, Fam. Skeel S. 275 ff. 

Holm, Danmark«Norges indre Hist. 1660— 1720 I, 147. 150. II, 298!.

G. L . Wad.

K rab b e, P e te r  G reis, 1755— 1807, Søofficer, Son a f  Oberst- 

lieutenant Frederik Christian K. (f. 1713 f  24. Avg. 1776) og Inge

borg f. Greersen (f. 8. Avg. 1732 f  11. Juni 1784), er født 22. Nov. 

1755, blev Sekondlieutenant i Marinen 1776, Premierlieutenant r78i, 

Kapitajnlieutenant 1789, Kapitajn 1796, Kommandørkapitajn 1803 og 

døde 21. April 1807. —  1784 var K . Chef for Transportbriggen 

Postillonen», 1788 Chef for Galejen «Kragero» under Kontre

admiral J. Arenfeldts Kommando og foretog under ham Angreb 

paa Sveriges Vestkyst; 1802 Medlem a f den norske Sødefensions- 

kommission. Me.st bekjeodt er K. bleven, da han 1800 forte Fre

gatten «Freia» paa Konvoi til Middelhavet. 25. Juni traf han med 

sin Konvoi ved Indgangen til Kanalen en overlegen engelsk Styrke, 

som forlangte at visitere hans Skibe. Da dette stred mod K .s 

Ordre, afslog han Begjæringen, men da Englænderne desuagtet ud

satte Fartøjer mod Koffardiskibene, udspandt der sig en haardnakket 

Kamp, hvor hans Fregat angrebes a f 4 engelske. Efter i Times 

Fægtning, hvorved «Freia» næsten blev synkefærdig, strøg K. for 

Overmagten og blev indbragt til Downs. Han blev dog snart efter 

frigivet og udførte derefter sit Hverv. For hans kjække Opførsel 

forærede Kongen ham ved hans Hjemkomst en Guldæressabel. —  

K . blev 1794 gift med Sophie Juul Gaarder (f. 1773 f  6. Juni 1837), 

Datter a f Oberstlieiitenant G. C. Wtih.

K rab b e, T a g e , 1553— 1612, til Rosøholm og Jordbjærg i Skaane, 

var Sønnesøn a f  nedennævnte Tyge K . og Søn a f  Mogens K . til 

Vegholm og Karen Ged til Røsøholm og Jordbjærg; han blev født 
paa Vegholm 9. Febr. 1553. Fra 1580— 91 var han HoQunker og 

5̂98—94 Hofmarskal. Han havde forskjellige mindre skaanske I.æn, 

deriblandt Himlinge Ivcn 1588— 97 og Øvids Kloster fra 1594 til 

sin Død. 1609 var han Ritmester over den hallandske Fane a f 

Adelens Rostjeneste og deltog som saadan i Kalmarkrigen, under
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hvilken han døde 19. Sept. 1612. Ligesom hans Broder Jacob, der 

havde været en Art «kortvillig Raad» hos Kong Frederik II, synes 

ogsaa T . K. at have været et ganske vittigt Hoved, men kom, 

som en overleveret Anekdote viser, til kon, da han en Gang vilde 

øve sit Vid paa Tyge Brahe. For øvrigt var han velset a f  Kong 

Christian IV , der gjorde hans Bryllup paa Koldinghus 15. Febr. 

1596 med Sophie Friis (f. 1576 f  Avg. i6 n ), og en hyppig Gjæst 

ved Hove. Blandt hans Sønner vare forannævnte Iver og Niels K.
Thmt.

K rab b e, T y g e , 1474— 1541, Rigsmarsk, det konservative, ka* 

tholske Adelspartis Fører paa Reformationstiden, var en Søn af 

Mogens K. til Bustrup i Salling og Elsebe Tygesdatter Lunge fta 

Basnæs. 12 Aar gammel var han allerede som «Smaadreng» hos 

K ong Hans og deltog i dennes T og til Oulland mod Iver Axelsen 

'J'hott. Senere fik han K ong Hans’ Hunde at passe i en 6— 7 Aar 

«og havde*, som han selv skriver, «mangen Fandens Dag med 

dem udi Moser og Kær». Ved andre Lejligheder deltog han som 

Kongens Smaadreng i Hoffester og Turneringer eller i Krigerfærd; 

1495 fulgte han saaledes Kongen til Rigsmødet i Kalmar og kom 

i stor Fare i Rønneby Havn, da Kongens Hovedskib brændte, 

hvorved mange omkom; endnu 1497 fulgte han Kongen paa Sve- 

rigestoget og deltog derpaa i Slaget ved R#aebro. Et saadant 

Ungdomsliv kunde nok uddanne en Mand baade aandelig og 

legemlig. Raa Kraft, Halsstarrighed og Selvtægt, parrede med en 

vis Snedighed og List, ere de Hovedtræk, man senere oftere sporer 

i hans Færd. —  Forfremmelserne lode heller ikke længe vente paa 

sig. Allerede i en Alder a f 27 Aar synes han (1501) at have været 

Lensmand paa Kjøbenhavns Slot; 1503 nævnes han allerede tillige 

som Ridder. Omtrent paa samme Tid blev han trolovet og et Par 

Aar senere gift med Anne Rosenkrantz, Datter a f den højt ansete 

og rige Rigsraad Niels R., Hofmester hos Christian II; da de vare 

beslægtede i 4. Led, maatte der udvirkes pavelig Dispensation (1504). 

Ved sin Forbindelse med denne mægtige Slægt og end mere ved 

sin egen ubestridelige Dygtighed skulde det lykkes ham i et skæbne

svangert Tidsrum at hæve de gamle, ustvTligc Krabbers da noget 

alblegedc Æ t til dens største Hojcle. I de følgende Aar træffes han 

uafbrudt paa Krigstogene til Sverige og forlencdes o. 1507 med 

Helsingborg Slot, hvortil han derpaa ? næsten hele sit Liv var 

knyttet. Som Lensmand her skulde han komme til at udfore sin

z6*
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tidligere Manddoms storste Bedrift, i det han som Befalingsmand i 

Skaane under den svenske Hærfører Aake Hansson Thotts truende 

Angreb paa Landet i en Fart fik samlet den skaanske Adels Opbud 

(400 Mand) og ved «FantehuUet» i Nærheden a f Grænsen tilføjede 

Aake Hanssons overlegne svenske Rytterstyrke (700 Mand) et Neder

lag og, som han selv skriver, «fik Død paa hannera* (27. Avg. 1510). 

Begivenheden vakte stor Glæde i Danmark; de tagne Faner bleve 

med stor Højtidelighed ophængte i vor Frue Kirke i KJøbenhavn; 

Hr. Tyge fejredes i Rimkrønniker og Folkeviser og blev kort efter 

optagen i Rigsraadet.

Som Rigsraad deltog T. K . i et Rigsmøde i Halmstad 1512 og 

i Fredsmødet i Malmo s. A ., ligeledes i de store Møder i Begyn

delsen af Christian l l 's  Regering. Men samtidig viste han i disse Aar 

cn ikke ringe Virksomhed for at samle sig Gods, dels i Jylland, 

dels i Skaane og i Halland. 1514 fik han saaledes, efter at have 

stævnet Sagen ind for Rigsraadet, det saakaldte Fiskbæk Gods til

bage, 12 Gaarde i Nærheden a f Viborg, der vare inddragne under 

Kronen a f Erik a f  Pommern og Dronning Margrethe i hans «Olde- 

fader* Hr. Niels K.s Tid, i det han beviste, at det «uforbrudt og 

uden al skjellig og redelig $ag» var fradømt denne; dog skulde 

han først nyde Indtægterne deraf, naar den daværende Ihændehaver, 

den «vanbyrdige» Niels Cleraentsen (IV, n ), var død. Men da dette 

indtraf (1518), tog Kongen uden Lov og Dom Godset fira T . K. og 

gav ham kim et lænsbrev derpaa for Livstid. Dette var aabenbart 

et Overgreb fra Kongens Side; men dels var i Mellemtiden denne 

kommen i Strid med Adelen ('forben Oxe osv.), dels har han uden 

Tvivl opdaget, at T . K.s Bevis for, at Godset uden skjellig Grund 

var frataget Niels Krabbe, ikke holdt Stik; det var nemlig fradømt 

denne paa Grimd a f Bnid paa Tingfred og Kirkefred.

Men denne Sag fik vidtrækkende Følger. Fra 151$ a f er 

Kongens Vrede mod T . K. uraiskjendelig. Som Lensmand paa 

Helsingborg havde denne under den nu (1518) udbrudte Krig med 

Sverige det Hverv at sørge for Hærens Proviantering. Kongen 

beskyldte T. K. for at vise sig sendrægtig; han var med Kongen 

for Stockholm, men sendtes tilbage for at fremskynde ny Provian

tering; men samtidig sendte Kongen den Ordre til Dronningen 

«at lade hannem bie mig i Kjøbenhavns Taam », hvis han viste 

sig forsømmelig. Da det store T og derpaa 1520 afgik til Sverige, 

samledes Hæren ved Helsingborg. T. K . viste sig paa denne T id  

overordentlig virksom; han forstrakte endog selv Kongen efter-
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haanden med den betydelige Sum a f 2500 Mark og fik Pant herfor 

i Helsingborg; men han, den fejrede Kriger fra tidligere Tid, blev 

ikke Togets Anfører, derimod den da helt ukjendte Otte Krumpen, 

og I I .  Nov. s. A. fratog Kongen derpaa pludselig, til Trods for 

Pantesum og alt, T . K. Helsingborg og gav det til Otte Krumpen.

Den stolte Mand følte dybt de Krænkelser, der vare tilføjede 

ham og samtidig saa mange andre af Stormændene, og den Uvirk

somhed, hvortil han selv var henvist. Han synes nu at have op

holdt sig paa Bustrup og virkede i Smug. Pludselig rejste i Dec. 

1522 en Del jyske Raader Oprørsfanen mod Christian II. T . K. 

ansaas a f Kongen selv og dennes Venner som Hovedmanden; 

sikkert er det, at han var den eneste virkelig betydelige Person

lighed blandt dem. Han kom herved i Modsætning til Mogens 

Gjøc, Ove Bille, sine egne Svogre Erik Banner og Oluf Nielsen 

Rosenkrantz, der alle saa længe som muligt søgte at mægle og at 

undgaa et fuldstændigt Brud. Men med Selvraadighedens Kraft 

gjennemfortes Kongens Forjagelse, og T. K. viste stor Virksomhed 

under Ledelsen a f Opstanden; ogsaa paa den skaanske Adel sugte 

han at virke til Fordel for den nye Herre, «der har undt alt 

Ridderskabet Hals og Haand over deres Bonder». Man vilde ikke 

finde sig i en Konge, der traadte Adelens personlige Selvstændig- 

hedsfølelse for nær. Betegnende nok maatte Hertug Frederik 

strax, da man tilbød ham Kronen (30. Jan. 1523), love at «kassere, 

døde og tUintetgjøre de Breve, Erik a f  Pommern og Dronning 

Margrethe havde aftvunget nogle a f  Adelen», og en lignende Be

stemmelse optoges senere i Kongens Haandfæstning. Fiskbækgodset 

blev ogsaa kort efter tilbagegivet T . K ., der strax ved Kongens 

Hylding i Viborg 26. Marts var bleven Rigsmarsk og kort efter fik 

Helsingborg tilbage. Ogsaa adskillige andre Begunstigelser sikrede 

han sig.
I Frederik I’s T id  var T . K. uafbrudt paa Færde, snart i 

Marken som Rigsmarsk, snart i Fredens Raadslagninger; han støt

tede saaledes stærkt sin højtbegavede Fætter Vincents Lunge i 

dennes selvraadige Politik i Norge; ogsaa med Kong Gustav i 

Sverige stod han i en fortrolig Brevvexling, dels om Rigernes poli

tiske Stilling, dels om mange andre Forhold. Han blev ubestridelig 

det konseiv'ative, katholsksindedc Rigsraads Hovedfører. Han saa 

ligesom Poul Helgesen, til hvem han stod i et fortroligere Forhold, 

i de nyere Tiders religiøse Bevægelser en Fare for den bestaaende 

Statsordning og tillige for Aristokratiets egen Magtstilling. Han
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kommer derved oftere i Modsætning til den rolige og besindige 

Rigshofmester Mogens Gjoe, især naar Tidens Bølger gik højt. Med 

hensynsløs Strænghed dæmpede han i Aarene 1524—  25 Bondeopstande 

i Skaane og fik af Almuen Øgenavnet «Tyge Badspyd». 1 Jan. 

— Febr. 1525 var tilsyneladende al Modstand i Skaane slaaet til 

Jorden a f T . K .;  men da kom pludselig Søren Norby. Lige over 

for dennes Rejsning a f Bønderne kunde han ikke staa sig med 

den ringe Styrke, han havde til sin Raadighed. Forgjæves belejrede 

han en Maaneds Tid Aahus, men maatte opgive Belejringen af 

Mangel paa Proviant. «Vi maa æde Kjod som andre Hunde», 

skriver han i den Anledning til Frederik I i Fastetiden og raader 

Kongen til intet luthersk Parti at taale i sit Land, ellers vil Guds 

Hævn ramme det. Han maatte derpaa trække sig tilbage til Malmo, 

medens Soren Norby begyndte at belejre hans egen Forlening Hel

singborg. Først da Johan Rantzau kom med Undsætning, toge Sa

gerne en anden Vending. I Slaget ved Lund (28. .\pril) anrettede

T . K. i Spidsen for Rytteriet ct stort Blodbad paa Bønderne og 

ligeledes senere i Slaget ved Bunketofte Tmnd. Æren for disse 

Sejre tillægges T . K . baade i hans egne Optegnelser og a f  Poul 

Helgesen i Skibbykronniken, uden at Joh. Raiitzaus Navn blot 

nævnes. Officielt havde T . K . vistnok ogsaa som Marsk den 

overste Ledelse. —  Efter at Opstanden var dæmpet, begyndte under 

T . K .s Ledelse en forferdelig Forfølgelse mod Kong Christians 

Tilhængere. T . K . havde saaledes stor Del i de Pinsler, «den For

ræder Niels Brahe» (II, 596) maatte lide. En Del a f  hans Gods kom 

i Hr. T .s Hænder, der heraf dannede sit prægtige Herresæde Veg

holm, hvor han derpaa (1530) opførte den stærkt befæstede Borg 

med 3 Taarne, Volde og Grave. —  Ogsaa 1526 maatte T . K. 

kæmpe mod Soren Norbys Folk i Bleking, hvilke dog hurtig over

gave sig efter deres Herres Nederlag til Søs. I Skaane herskede 

T . K . derpaa i den følgende Tid med stor Myndighed; især viste 

han stor Strænghed mod den landflygtige Malmøborgmester Hans 

Mikkelsens Slægt.

Lutherdommens Fremtrængen i Malmø og Skaane fyldte ham 

med Ængstelse. Selv Kong Gustav raader han 1529 til cat afi»tille 

det lutherske Regimente, som haver dog ingen Bestand udi Frem

tiden og er imod alle kristne Menneskers Samfund*; men det hin

drede ham dog ikke i ved Lejlighed paa Adelens Vegne at op

træde rood den katholske Gejstlighed i verdslige Anliggender og 

søge at sikre sin ældste Søn & ik , medens denne endnu var Barn,



Krabbt, Tŷ > 407

gode gejstlige Forleninger. End storre blev Fr)^gtcn, da Christian II 

i Nov. 1531 landede i Norge. T . K. viste som Rigsmarsk stor 

Virksomhed for Udrustninger, og det er ikke hans, men Kong 

Frederiks Forsigtigheds Skyld, at en større Hjælp ikke afsendtes til 

Norge før i Maj. Stor Indflydelse fik Hr. T . ogsaa paa Kong 

Christians Skæbne; det var nemlig ham, der i de uhyggelige For

handlinger i Helligaandskirken i Kjøbenhavn var Talsmand for og 

fik Hansestædeme og de svenske Senderaænd til at gaa ind paa, 

at Kongen skulde sættes i Forvaring paa Sønderborg og Lejdet 

saaledes brydes, ligesom han ogsaa paa Adelens Vegne var en a f  

de 4 danske Raader, for hvem Kong Frederik maatte forpligte sig 

til at holde Kongen fangen paa Livstid, og uden hvis Samtykke 

han i denne Sag intet kunde gjøre. T . K .s Hævn- og Sikkerheds- 

folclse var tilfredsstillet.

Paa Herredagen 1533 efter Kong Frederiks Død spillede T . K , 

en stor Rolle. Medens han med næsten fyrstelig Pragt fejrede sin 

Datter Elsebes Trolovelse med den unge Peder Skram (ovfr. S. 3S2), 

var han i Modsætning til Mogens Gjøe ivrig for, at Kongevalget skulde 

udsættes, for at Nordmændene næste Aar kunde give Mode og ct 

katholsk Kongevalg saaledes sikres; da kunde man imidlertid, som 

han skriver til den norske Ærkebiskop, finde Raad mod «de Luthers 

Præster og andet galent Væsen*. »Hertug Christian (IU)», ytrede 

han, «vil blive en værre Tyran end gamle Kong Christian selv»; 

og til Malmoboerne (Jørgen Kock), der opfordrede til et Konge

valg, ytrede han: «Jcg skal være jer Konge nok i Skaane*, Ytringer, 

som gjennem Malmøboerne Øørgen Kock) senere kom Christian III 

for Øre og ingenhinde stemte denne gunstig mod T . K . Under hans 

Ledelse begyndte derpaa Forfølgelser mod de lutherske Stæder og 

deres Præster i Skaane, hvilket alt bidrog til, at Jørgen Kock og 

hans Tilhængere kastede sig i Lybeks Arme og begyndte Greve- 

fejden i Kong Christian U ’s Navn. Da Grev Christoffer pludselig 

landede (Juni 1534), kom alt i den største Forvirring. T . K . ilede 

frem og tilbage og søgte at samle den skaanske A del; men da 

den sjællandske Adel med Anders Bille i Spidsen sluttede sig til 

Greven, gjorde den skaanske Adel det samme; T . K . svor Greven 

Troskab paa Kong Christians Vegne mod Tilgivelse for alt, hvad der 

tidligere var gjort mod Kong Christian. T. K. havde saaledes i dette 

Øjeblik ikke, trods al sin Snildhed, vist sig som Situationens Mand. 

Paa Helsingborg sad han nu som Grev Christoflfers Mand og maatte 

i Nov. s. A. med den skaanske .Adel drage mod de samme Sven-
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skere, hvis Hjælp han i Begyndelsen selv havde paakaldt paa det 

ivrigste! Medens den øvrige skaanske Adel derpaa gik over til 

Svenskerne og i Forening med disse rykkede frem mod Helsing- 

borg, hvor Marcus Meyer, Jørgen Kock o. fl. havde taget Stilling, 

sad Hr. T . endnu paa Helsingborg Slot, ikke som I.ybekkemes, 

men som Grev Christoffers Mand. Efter lybsk Beretning skal han 

udtrykkelig have erklæret, at de trygt kunde stille sig op med 

Slottet i Ryggen, paa ham kunde de lide; men midt under Slaget 

(13. Jan. 1535) lod han pludselig cKjæmens» Kanoner bringe Død 

og Fordærvelse i deres Rækker og bidrog saaledes til et fuldstæn

digt Nederlag for dem. cMenederske, troløse Skurk«, lyder det 

nu i den følgende T id  fra deres Side. Hadet til Adelen naaede 

sit Højdepunkt; fra Malmø udgik de hefrigste Fejdeskrifter mod 

den, hvori navnlig T . K . skildres med de mørkeste Farver, dels 

paa Grund a f  hans Adfærd ved Helsingborg, dels paa Grund af 

hans tidligere Forfølgelser mod Lutheranerne. Selv maatte han nu 

tillige med den skaanske Adel kaste sig i Christian IITs Arme, og 

—  fra nu a f var hans Betydning forbi. Vel blev han strax tillige 

med Axel Brahe indsat til Statholder i Skaane; men da han holdt 

sig temmelig uvirksom paa Helsingborg, han kort efter

temmelig unaadig —  «paa Grund a f  Alder og Skrøbelighed«.

Efter Kjøbenhavns Overgivelse i Juli 1536 maatte han, ligesom 
de øvrige verdslige Rigsraader, udstede stræng Forpligtelse om at 

være Kongen og hans Søn tro og ikke modsætte sig Regerings- og 

Kirkeforandringen; Rigsmarsktitelen beholdt han eller ftk tilbage, 

da det ikke lykkedes Kongen at faa en tysk Marsk i hans Sted; 

men Helsingborg maatte han afstaa til sin berømte Svigersøn Peder 

Skram, Christian IH's fuldtro Mand; Pantesummeme, han havde 

deri, synes at være betragtede som forbrudte paa Grund a f  hans tid

ligere Tilslutning til Grev Christoffer. 1 de følgende Aar træfler 

man ham a f og til ved Rigsraadsmøder og lign. —  Den sidste 

større politiske Handling, hvori han deltog i Spidsen for den 

skaanske Adel, var det 1539 paa Kongens Foranledning indtraadte 

Forlig med hans tidligere «Ven*, men senere svorne Fjende Jørgen 

Kock (ovfr. S. 320).

Han døde paa sit prægtige Herresæde Vegholro 23. Juni 1541, 

67 Aar gammel, efter et indholdsrigt I.iv, rigt paa Omvexlinger, 

som Repræsentant for en uddøende Tidsalder, hvis stolte Adels

slægter i hensynsløs Selvraadighed ikke havde forstaaet at bøje sig 

for en stærkere Kongemagt og de nyere Tiders Ideer. Han var
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en politisk Umulighed efter 1536; men dog havde han hævet sin 

Slægt til en hidtil ukjendt Højde og efterlod denne Stilling til sine 

Bom (Erik» Elsebe).
Hcise, Fam. Rosenkrantz's H ist II. A . H tist.

K rab b e-C arisiu s, H an s, 1771— 1845, Diplomat og Statsminister, 

var Son a f  ovennævnte Gehejmcraad Fr. Mich. Krabbe i dennes 2. 

Æ gteskab med Christiane Charl. f. Charisius og fødtes i Kjøbenhavn 

i6. April 1771. Han var først bestemt for Marinen, blev Sokadet 

og ansattes desuden som Page hos Arveprins Frederik. Men Fa

deren forandrede Tanke og besluttede, at han skulde studere. 

Allerede 16 Aar gammel sendtes han derfor til sin Halvsvoger 

Hennings (VII, 341) i Plcen, hos hvem han fik en udmærket viden

skabelig og social Opdragelse, og for hvem han altid senere be

varede stor Hengivenhed og Erkjendtlighed. Sine saaledes i Hol

sten begjTidte Studier fuldendte K . ved Universitetet i Kiel. 1 
1794 sendtes han som Legationssekretær til Dresden, hvor ogsaa 

Hennings i sin T id  havde været ansat; der fra gik han 1798 i 

samme Egenskab til Stockholm. I 1804, da hans Chef, Otto Blome, 

forflyttedes til Petersborg, fulgte han med ham og forblev der, til 

Krigen udbrod. Efter at Freden med Sverige var sluttet, akkre

diteredes K . som Gesandt i Stockholm 6. Maj 1814.

Det var under meget vanskelige Forhold, at han tiltraadte 

denne Post. Nationalhadet i Sverige mod alt, hvad der var dansk, 

var paa sit højeste, og ikke blot a f  K ., men ogsaa a f fremmede 

Hoffer antoges Carl Johan kun at vente paa en Lejlighed til at 

falde over Danmark for at bemægtige sig Sjælland, som han højt 

og lydelig erklærede for et Annex til Skaane. Under saadanne Om

stændigheder kunde den danske Regering ikke vente at finde Støtte 

hos andre end Stormagterne, og at dette lykkedes, skyldtes for en ikke 

ringe Del K., i det han vidste i den Grad at vinde sine Kollegers 

Tillid, at han a f dem erfarede alt, hvad der foregik mellem dem 

og den svenske Regering med Hensyn til de danske Interesser; 

de meddelte ham de Instruxer, de modtoge, og deres Indberetninger 

vare ganske i Overensstemmelse med, hvad vi kunde ønske.

Omsider saa Carl Johan sig ved Stormagternes stedse voxende 

Pression nødt til at modtage Englands Mægling i Spørgsmaalet om 

Norges Andel i den dansk-norske Statsgjæld. Forhandlingerne for

lagdes til Stockholm, og i. Sept. 1819 afsluttede K . og den norske Stals- 

raad Holst (VIII, 14) Konventionen. Det var ikke K.s Skyld, at Norges
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Andel kun fastsattes til 3 Miil. Sp. Dir., hvad der efter den norske 

Statsraad P. Motzfeldts egen Tilstaaelse kun var af Gjældens 

Beløb, hvorhos Danmark ingen Erstatning fik for i 4V2 Aar alene 

at have maattet bære Renten a f den hele. Men det lykkedes ham 

at fastholde en Rentefod og Tenniner, der vare gunstige for Dan

mark, og om han end ikke opnaaede Englands Garanti, fik han dog 

i alt Fald den engelske Gesandt til, uden Instrux og, som det senere 

viste sig, mod sin Regerings Vilje, at gaa ind paa, at Obligationerne 

og Kuponerne skulde afgives til England som Mellemmand, hvor

ved altid nogen Sikkerhed vandtes. —  Efterhaanden ordnedes nu 

ogsaa de andre Stridspunkter mellem Regeringerne ved Forhand

linger i Stockholm: Sporgsmaalet om det danske Rigsvaaben og 

Erstatningskravene for den svenske Armés Rekvisitioner i Holsten 

samt for de danske Orlogsbrigger, der vare forblevne i Norge.

Fra 1820 blev Forholdet mellem Regeringerne bedre. Dertil 

bidrog Prins Oscars Udenlandsrejse i 1822, der begyndte med en 

Visit i Kjobenhavn, hvor Prinsen blev behandlet med al mulig 

Opmærksomhed. S. A. gik den danske Regering ogsaa ind paa 

en anteciperet Betaling og dermed forbunden Nedsættelse a f Rest

beløbet a f Norges Gjæld til Danmark. Endelig var Grev L. v. 

Engestrom i 1824 bleven afløst a f  Grev Wetterstedt som svensk 

Udenrigsminister. Virkningerne a f  den forandrede Situation viste 

sig snart. Carl Johan havde i  sin Mistænksomhed søgt saa vidt 

muligt at afspærre sine Riger fra Danmark. Men nu lykkedes det 

K . efter lange Forhandlinger at afiilutte Handelstraktaten a f 2. Nov. 

1826, der a f  alle betragtedes som et stort Fremskridt i liberal Ret

ning. Ligeledes opnaaede han at ijærne de store Pasvanskelig

heder, som den svenske Regering hidtil havde opretholdt lige over 

for danske, der vilde rejse ud over Skaanes Grænser. Undertiden 

kom der endog en Slags Følelse a f en vis Solidaritet frem mellem 

Landene. Ved Sveriges Hjælp fik vi i 1827 en Handelstraktat 

med Tyrkiet, og Danmark opfordredes til i Fællesskab med Sverige 

at gjøre et Søtogt for at tugte de tripolitanske Sørøvere, hvad vi 

imidlertid a f  økonomiske Grunde afrloge, ligesom vi heller ikke 

gik ind paa et Forslag om at modtage St. Barthélemy i Bytte for 

de danske Besiddelser paa Guineakysten, som Sverige vilde bruge 

som Deportationssted for Forbrydere. —  Saaledes var den senere 

Del a f K .s Gesandtskabstid rolig. Carl Johan, der tidligere havde til

sidesat ham paa en fremtrædende Maade, behandlede ham nu godt. 

Forholdet til \Vetterstedt var næsten hjærteligt, og med sine Kol-
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leger vedblev han at staa paa en saa fortrolig Fod, at han kunde 

indberette om alt, hvad der kom til deres Kundskab om de 

almindelige evropæiskc Begivenheder. Her hjemme satte ikke blot 

Rosenkrantz, med hvem han stod i personlig nær Forbindelse, men 

ogsaa de andre Ministre stor Pris paa ham. Da derfor Grev E. 

Schimmelmann, der efter Rosenkrantz' Dod 1824 interimistisk havde 

overtaget Udenrigsministeriet, døde 9. Febr. 1831, faldt Frederik VI's 

Valg paa K., og 17. Maj s. A. udnævntes han til Chef for Uden- 

rigsdepartementet og Gehejmestatsminister.

I denne Post kom K.-C. imidlertid kun til at spille en lidet 

betydelig Rolle. De almindelig-evropæiske Begivenheder berortc os 

ikke i de n  Aar, han var Minister. Kun i 1834 truede Forholdene 

med en Krig mellem Rusland og England, og Wetterstedt foreslog 

da, at Danmark og Sverige skulde aftale en ensartet Nevtralitet, 

men Faren trak over. I 1S41 antogc de orientalske Forviklinger 

paa ny cn truende Karakter, og K.-C. skriver da til Gesandten i 

London, at det var «i Sveriges som i vor Interesse, at begge 

Magter holde sig nevtrale, men det vilde dog være meget letsindigt 

a f os, ovn vi vilde stole paa Sveriges Oprigtighed imod os under 

saadanne Omstændigheder, thi det kunde vel træffe sig, at Sverige 

og England bleve enige paa vor Bekostning*. I øvrigt var For

holdet mellem os og Sverige godt ogsaa efter Wetterstedts Dod i 

1837. Kun Sundtolden, hvis Tryk paa Skibsfarten stadig føltes 

stærkere, gav Anledning til Klager fra Sveriges Side, hvortil Preussen 

og England sluttede sig. Tanken om cn Afløsning dukkede igjen 

op, men man enedes dog til sidst om at lade sig nøje med at 

lappe paa det gamle ved forskjeliige Overenskomster i l.øbet a f 

1841. Naar hertil føjes, at det lykkedes ved Ruslands Imødekommen 

i Konventionen a f  14. Okt. 1831 at fjæme de Vanskeligheder, der 

efterhaanden vare opstaaede a f  de unaturlige Toldprivilegier, der 

ved Mageskiftet i 1773 vare tilstaaede Rusland i Hertugdømmerne, 

er dermed K.-C.s Virksomhed i Udenrigsstyrelsen væsentlig udtømt.

Hans alraindelig-poUtiske Anskuelse var afgjort absolutistisk. 

Han havde ingen Sympathi med Nordmændenes Selvstændigheds- 

trang og fandt et Bevis paa Svaghed hos Carl Johan i, at han 

ikke brugte Magt imod dem, han saa kun Opror i den polske 

Rejsning og i Belgiens Adskillelse fra Holland, og alle Forslag om 

Indskrænkninger af Presse- og Foreningsfriheden i Tyskland vare 

sikre paa at finde hans Billigelse. Det er en Selvfølge, at han 

heller ikke var nogen Ynder a f  Stænderinstitutionen hos os, og
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det er ret karakteristisk^ at han i Anledning a f  Dampes politiske 

Fantasterier 1820 skrev til Kosenkrantz officielt, at han vilde glæde 

sig, hvis han kunde meddele sine Kolleger, at Dampe var bleven 

hængt. Ligesom han saaledes just ikke bragte liberale og konsti

tutionelle Anskuelser ind i Kongens Raad, saaledes havde han 

heller ikke noget Blik for den Fare for Monarkiet, hvormed de 

separatistiske Bevægelser i Hertugdømmerne truede, eller for Be

rettigelsen a f de dansk-nationale Bestræbelser i Slesvig. Han fandt 

ingen Betænkelighed ved, at der i 1834 oprettedes en fælles slesvig- 

holstensk Regering i Gottorp, og at Kieler-Overappellationsret tillige 

blev Overinstans for Slesvig. Ligeledes fraraadede han ikke mindre 

end hans Kolleger Udstedelsen af Sprogreskriptet af 16. Maj 1840. —  

Man har ikke desto mindre ofte sat hans og Grev Otto Moltkes 

samtidige Afgang i Forbindelse med den skæbnesvangre Udnævnelse 

24. Marts 1842 a f Prinsen a f Augustenborg til Overpræsident for 

Regeringen paa Gottorp og kommanderende General i Hertug- 

clømraeme. For Moltkes Vedkommende tjente denne Udnævnelse 

vistnok til Paaskud for hans Afskedsbegjæring, men ogsaa kun til 

Paaskud. Men hvad K.-C. angaar, har han næppe gjort nogen 

selvstændig Mening gjældende i dette Spørgsmaal, men i det højeste, 

som han plejede, fulgt Majoriteten a f  sine Kolleger, der raadede til 

Opsættelse. Gninden til hans Fratræden var derimod en Uenighed 

med Kongen angaaende en ubetydelig Forhandling med Sverige 

om nogle Fyr, i det han foreslog Indrømmelser til Sverige, hvortil 

Christian V i l l  ikke fandt Anledning, og hvorover K.-C. blev heftig, 

saa at han forlangte Afsked. Vel synes han snart at have fortrudt 

det, men Kongen fastholdt Begjæringen, formodentlig ret glad ved 

saaledes at blive a f  med K.-C., der med al sin Hæderlighed og 

Loyalitet dog alt for afgjort tilhørte en svunden Tid. 30. Marts 

1842 fratraadte da K.-C., og H. .A. Reventlow-Criminil indtraadte 

i Statsraadet som Udenrigsminister. K.-C., der i de senere Aar 

havde været svagelig, trak sig derpaa tilbage i Privatlivet og døde

23. Juli 1845.
Han havde efterhaanden modtaget alle de Æresbevisninger, 

som hans lange og loyale Tjeneste fortjente. Allerede som Gesandt 

havde han 1819 modtaget Storkorset, og 1826 var han blevet ud

nævnt til Gehejmekonferensraad. Som Statsminister hk han 1836

F.lefantordenen. —  I 1831 tiltraadte han det constantinborgske 

Fideikommis og antog Navnet Krahbe-Carisius. Han var ugift.

P . Vedel
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Krack» E lla s  C h ristian  T h o rv a ld , f, 1830, Officer og Stads

konduktør. K. er Son a f Skibsfører Hans Andersen K. (f. 1789 

t  1844) og Karen Sophie f. Lind (f. 1800 f  >877) og blev fodt i 

Kjøbenhavn 12. Juni 1830. Efter at have gaaet i Mariboes Skole 

indtraadte han i 1848 som Elev paa den kongl. militiere Højskole, 

men gjenuemgik tillige 1848— 49 Central- og Kommandoskolen i 

Kjøbenhavn. Han udnæMites 1850 til Sekondlieutenant å la suite 

i Artilleriet med Anciennitet fra i. Maj 1S48 og afgik s. A. til 

Feltingeniørdetachementet. Efter Krigen blev han Elev paa Inge- 

niørtroppemes Exercerskole i Kjøbenhavn, og han indtraadte i 1851 

paa ny paa Højskolen for at afslutte sin Uddannelse der. Ved 

Afgangen fra Skolen i 1853 udnævntes han til Premierlieutenant i 

Ingeniørkorpset og ansattes ved Fæstnings- og Bygningstjenesten, 

først i Fredericia og i 1854 i Kjøbenhavn. Fra 1855— 57 gjorde 

han Tjeneste ved Ingeniortroppeme, hvornæst han forsattes til K jø

benhavns Fortifikation. 1858 erholdt han Afsked af Krigstjenesten 

med Kapitajns Karakter, i det han fra i. Maj s. A. overtog Stil

lingen som Stadskonduktør i Kjøbenhavn, som han endnu beklæder. 

1892 udnævntes han til Etatsraad. —  1 1860 udgav K. en Piece 

om Skatterne paa Ejendomme i Kjøbenhavn, og fra 1863 har han 

været Udgiver a f ^Vejviser for Kjøbenhavn og Omegn*. I 1893 

udkom hans Bog: »Whist, Principperne og Reglerne for Firemands

whist*. —  K . ægtede 16. Nov, 1858 Charlotte Henriette v. d. Recke 

(f. 27. Nov. 1828), Datter a f  Kapitajn i Ingeniørkorpset Peter Bianken- 

berg Prydz v. d. R. (f. 1793 f  1847) og Caroline Cecilie f. Petersen 

(f. 1795 t  1868).
Tychsen, Fortifikations-Etaterne og Ingenleurkorpset l6$4>-t893.

K  £ . Tydisen.
K ra fft, jvfr. Kraft.

K ra ilt , C a rl F ried rich , 1721— 78, Rektor, var yngste Søn a f 

2. Ægteskab a f  ndfr. anførte Mag. Joh. M. K . ( f  1751) og blev 

født i Husum II. Maj 1721. Fra sin Fødebys Skole kom han 1739 

til Universitetet i Gøttingen; rejste hjem 1741; drog Aaret efter til 

Jena og studerede der ligeledes et Par Aar. 1744 blev han Kon- 

rektor, 1749 Rektor i Husum og gjorde sig bekjendt som en kund

skabsrig Filolog, særlig i østerlandske Sprog; tillige dyrkede han 

ligesom Faderen kirkehistoriske Studier (i Kallske Saml., Fol., Nr. 18 

og 19 haves a f ham en stort anlagt Materialesamling til Melanch- 

thons Levned); men ved sit opstyltede, selvbehagclige Væsen skaf

fede han sig mange Uvenner. 1755 forflyttedes han til Rektoratet
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i Slesvig By, hvor han døde 1778. I hans l'id  ophøre til Dels 

de latinske Programmer fra Slesvig Skole og tyske træde i Steden; 

men Skolens Frekvens var stærkt nedadgaaende. Ved forskjellige 

Festdigte udtalte K . sin Glæde over Danmark og gav Vidncsb)rrd 

om sit danske Sindelag. Digteren Jobs. Ewald var Discipel i 

Skolen under hans Rektorat og dimitteredes ogsaa der fira til K jø

benhavns Universitet 1758 (s. IV , 629).
Lass, I .  Fortseteung der Samhing ^nig«r Hm^umschen Nachrichten S 226 f. 

Steenstrup, Dansk Maanedsskrift III, 195. A . D. Jøigensen, Jobs. Evald S. 20 ff. 

BUsching. Nachrichten von dem Zustande der Wissenschafien III, 479. 575 f.

A . Jantzen.

K rafft, Johann A u g u st, 1798— 1829, Genremaler, var født i 

Altona 26. April 1798. Han mistede tidlig sine Forældre og blev 

opdraget a f Plejeforældre, som efter hans Konfirmation satte ham 

i Lære i en Tobakshandel. Hans Tegninger vakte dog saa megen 

Opmærksomhed, at Kunstvenner skaffede ham Midler til at rejse 

til Kjøbenhavn (1S16), hvor han gjennemgik Akademiet og vandt 

dets Sølvmedailler; da han ved den følgende Konkurs (1819) ikke 

opnaaede den mindre Guldmedaille, maatte han s. A . forlade Kjo* 

benhavn. Hans betydelige Talent skaffede ham stadig Venner, saa 

at det lykkedes ham fra Altona at komme til Dresden, Munchen 

og endelig til Wien, hvor han blev i 3 Aar (1823— 26). En til

tagende Brystsyge hemmede dog hans Arbejdskraft og medvirkede 

til, at hans Talent mere gav sig Udslag i Haandtegninger og Akva

reller, som vakte almindelig Opmærksomhed ved Lune og fin Iagt

tagelsesevne, end i udførte Billeder. Endelig løsrev K . sig fra Wien 

og naaede Rom, hvor han i 3 Aar forte et a f  rig Produktivitet 

præget Kunstnerliv, om end mere i Tegninger end i Maleri. Dog 

ejer Thorvaldsens Musæum et ypperligt Genrebillede a f ham, «Kame- 

valsoptrin>, og den kongl. Malerisamling ejer et aandfuldt, men 

uflildendt Maleri, «Den gamle Tigger*, hvilket dog muligris allerede 

er malet i Tyskland. Kobberstiksamlingen og Thorvaldsens Musæum 

eje hver især en Del a f  hans fortrinlige Haandtegninger. Navnlig 

laa Gjengivelsen a f Barnelivets umiddelbare Rørelser og idylliske 

Stemninger smukt for hans ædle og milde Personlighed. Imidlertid 

tog Biy'stsygen Overhaand, han maatte holde sig inde, og 19. Dec. 

1829 fandtes han liggende død i Sengen.
Kopenh. Kunstblatt 1832. Weilbach, Konstnerlex. P k. Wdlbach.

K ra fft, Johann M elchior, 1673— 1751, Præst, blev født i i .  Juni 

1673 i Wetzlar i Wetterau, hvor hans Fader, Johann Jacob K ., var
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Dommer og Raadsherre. Moderen hed Anna Barbara Verdricss. 

Sin første Undervisning modtog han i sin Fødeby; kom 16S8 til 

Gymnasiet i Giessen og studerede fra 1691 i Wittenberg. Der fik 

han det følgende A ar Magistergraden. I Hamborg studerede han 

Hebraisk og var derefter Huslærer i Holsten hos forskjelligc Fa

milier. 1698 blev han Kapellan i Suderstapel, 1705 Præst i Lauen- 

borg, 1709 Kompastor i Husum, 1712 tillige Inspector scholæ og 

s. A . Sognepræst dersteds. 1736 blev han Konsistorialraad og Med

lem a f Overkonsistoriet paa Gottorp. Han døde i Husum som 

Jubeilærer 22. Juli 1751. —  K . var en lærd Theolog, der havde 

samlet et udmærket Bibliothek, og tillige en frugtbar Forfetter. 

Foruden akademiske Afhandlinger har han udgivet flere Lejligheds

skrifter i de pietistiske Stridigheder, som paa hans Tid blussede i 

vilde Luer i Hertugdømmerne, samt adskilligt til de tyske Bibel- 

oversættelsers Historie. Men størst og varig Betydning have dog 

hans kirkehistoriske Skrifter, saaledes hans «Ein zweifaches 20ojåh- 

riges Jubelgedåchtniss* (Hamb. 1723) i Anledning a f Reformationens 

Begyndelse i Husum ved Herman Tast og Luthers Bibeloversættelse. 

Dette Værk giver en stor Rigdom a f biografiske Oplysninger om 

Mænd, der siden Reformationen have virket i Husum i Kirkens og 

Skolens Tjeneste. Heri har han ogsaa meddelt en udførlig og 

interessant Selvbiografi. Endelig kan nævnes hans Exorcismens 

Historie (Hamb. 1750), hvori han ogsaa tager Hensyn til Forholdene 

i Kongeriget. K. var 2 Gange gift: i. (1699) med Abelia f. Frese 

( f  1708), Datter af Kjøbraand og Skipper Franz F. i Ekemførde, 

og 2. (170S) med Cathrine Margrethe f. Starcke, Datter a f David S. 

i Lvbek.
Allg. Deutsche Biographie XVII. Moller, Cimbria lit. II. A . Jatiizen.

K ra fse  (Kranse), E iler, 1524— 99, til Assendrup og Egholm, var 

Søn a f nedennævnte Hans K. og blev født 24. Marts 1524. Han del

tog i Syvaarskrigen, faldt i Svarteraaslagct 1565 i svensk Fangenskab 

og udvexledes forst i Dec. 1568. 1567 pantsatte Kongen Risby Birk 

til ham, og 1574 blev han Lensmand paa Korsør, men dette Len 

mistede han brat 1581. Han maatte nemlig da over Hals og Hoved 

rømme Landet, fordi han 6. .\vg. s. A. i Kjøbenhavn paa Hjem

vejen fi-a et Gilde var kommen til at .saare sin Hustrus Søstersøn 

T yge Jensen Brahe saa haardt, at denne næste Morgen dode. 

Drabet ansaas i Begyndelsen for at være sket «skjændelig og 

skjælmiskevis«; der udsendtes stræng Ordre til at gribe Flygtningen,
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O g  da dette ikke lykkedes, domtes han fraværende til Landflygtighed 

under Livsstraf. Men senere arbejdede den Mening sig frem, at 

Ulykken var sket a f  Vaade, og E. K.s Hustru, Hilleborg Eskesdatter 

Bille (gift 13. Okt. 1549 f  5. Avg. 1602), og Børn gjorde nu store 

Anstrængelser for at skaffe Flygtningen Tilgivelse; men skjønt de 

atter og atter tilbøde den dræbtes Brødre, deres egne nære Frænder, 

at sone efter yderste Formue og Evne baade i Løn og i Bøn, og 

skjønt ikke blot Kongen og Dronningen, men ogsaa sidstnævntes 

Forældre, Hertugen og Hertuginden a f  Mcklenborg, gjentagne Gange 

gik i Forbon for E. K ., Kongen dog med aabenbar Uvilje, efter 

at hans forsto Intercession var forblcvcn frugtesløs, saa opnaaedes 

der kun at skaffe ham gjentagne Lejder til kortere eller længere 

Ophold i Hjemmet; men for øvrigt forbleve Braheme ubøjelige, og 

først Døden friede 4. Sept. 1599 i Kostock den haardt prøvede 

gamle Mand fra Landflygtigheden: hans Lig kom til Hvile i hans 

Sognekirke. . Tfusti.

K ra fse , H an s, 1487— 1530, Rigsraad, Søn a f Jesper K . og 

Karen Lunge til Basnæs, ejede Basnæs og Egholm paa Sjælland 

og Utterslev paa Laaland og blev før 1507 i en paafaldende ung 

Alder Lensmand paa Aalholm, hvilket betydelige Len han endnu 

haydc 1516. Fra 1517— 23 var han derefter Lensmand paa Kalund

borg, og desuden havde han fra 1518 de 2 laalandske Birker Næsby 

og Knubbelykke. At han var en anset Mand, fremgaar end videre 

af, at Christian II 1523 betroede Sjællands Forsvar til Hr. Henrik 

Gjøe og H. K .; men i Modsætning til Hr. Henrik svigtede H. K. 

Kongens Sag og hyldede Frederik I, som til Belønning optog ham 

i Rigsraadet og forlenede ham med Korsør Slot, som han beholdt 

til 1529. 1525 blev han desuden Ridder, og 1528 fik han Livsbrev 

paa sine 2 laalandske Birker. Hans Segl findes saa vel under det 

bekjendte Forbund 1524 mod Lutheranismen som under den danske 

Adels Forsvarsforbund 1527 i Anledning a f  Hartrig v. d. Wisch’s 

Overfald paa H. K.s Frænde Mogens Bille. 1528 sendtes han med 

4 andre Rigsraader til Møde med de svenske ved Kongshelle og 

Nyløse. En tidlig Død bortrev ham 16. Juni 1530, kim 43 Aar 

gammel. H. K . havde iS. Nov. 1520 ægtet Lene Eilersdatter Hack 

til Egholm, som døde 1564. Thiset.

K ra fse , J esp er, 1522— 66, til Basnæs, Søn a f ovennævnte 

Hans K ., fødtes i. Nov. 1522. I en ung Alder fik han, efter forinden
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at have været Hofsinde, 1550 den vigtige Forlening Riberhus, 

men da han efter 4 Aars Forlob mistede den, opnaaede han ikke 

noget nyt Len i Steden. Han havde adskillige Retstrætter og 

vidste med Held at gjøre Fordringer paa Kirkegods gjældende. 

Syvaarskrigcn kaldte ham ud fra Privatlivet. I Slaget ved Svarteraa 

(Okt. 1565) kæmpede han i Hack Ulfstands skaanske R)tterfane og 

faldt saaret i Fjendens Hænder, men endnu samme Nat kjobte han 

sig fri. Det folgendc Aar tjente han til Sos og druknede i den 

ulykkelige Stormnat (28.— 29. Juli), der tilintetgjorde en stor Del 

a f den danske Flaade under Gulland. Han ejede Basnæs. Gift

I .  med Karen Mogensdatter Krabbe, 2. (1548) med Kirsten Bolle 

(f. 1530 t  1604), en Datter a f Erik Madsen B. (III, 324). Han dode 

barnlos. C, F . Bricka.

K ra fse , M ogens, *— 1474, Biskop, var først Kannik i Lund, 

erhvervede Magistergraden ved et udenlandsk Universitet og blev 

siden Christian I ’s Kansler. 1458 blev han paa Kongens Anmod

ning valgt a f Paven til Medhjælper for og eventuelt Efterfølger af 

den gamle Biskop i Odense Henneke Ulfeldt. Ved dennes Dod 

1460 tiltrruadte han Stiftet, uagtet en a f de mægtige Axelsonner, 

Peder Axelsen Thott, gjorde Krav derpaa som valgt a f  Kapitlet og 

stadfæstet af Kongen. Hans Intervention i Rom gjorde dog ingen 

Virkning, og M. K. besad Stiftet uanfægtet til sin Dod. Som Biskop 

har han gjort sig fortjent ved Oprettelsen a f  et (nu forsvundet) 

Kapel ved St. Knuds Kirke til Æ re for St, Knud og St. Benedict, 

ved Udsmykningen a f  Klosteret og Domkirken samt ved Indstiftelsen 

a f en evig Almisse for Odense By. Som Medlem a f Rigsraadet 

har han tillige taget levende Del i Tidens politiske Begivenheder, 

og under alle vigtige Statsakter i Tiden fra 1464— 74 har han hængt 

sit Segl. Særlig har han været en indflydelsesrig Raadgiver ved 

Forh.andlinger med de svenske, og han deltog selv i Kong Chri

stians T og til Stockholm 1471. Han var ligeledes en trofast Støtte 

a f  Kongen under de vanskelige indre Forhold, da Axelsønneme og 

Eggert Frille stode i Opposition mod Kongehuset, og der er sikkert 

Vidnesbyrd om, at han misbilligede og modarbejdede den sidst

nævnte fynske Stormands Optræden mod Kong Christian. Han 

døde 1474.
Dansk« Mag. II, 1 ff. MoUfrup.

K ra ft, jvfr. Krafft.

Daa$k biogr. Lex. IX . Avg.  1895. 27
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K ra ft, E ven  P ed ersen , 1674— 1747, Officer, var Son a f Peder 

Evensen (Løiten), Sognepræst til Enebak, og Anne Jensdatter, Datter

datter a f  nedennævnte Mag. Hans Kraft, efter hvem saa vel hun 

som hendes Born toge Efternavnet K, Efter i en Del Aar at 

have tjent som Underofficer blev E. K . 1704 Sekondlieutenant ved 

vesterlenske Regiment og 1709 Premierlieutenant. Ved Carl XII's 

Indfald i Norge 1715— 16 hørte han til Frederikshalds Garnison og 

blev her, da han var en snild og dristig Partigænger, meget be

nyttet. Jævnlig handlede han i Forening med sine gode Venner 

og Slægtninge Peder og Hans Colbjornsen, og han stod da ogsaa 

paa disses Parti i de Stridigheder, de under og efter Belejringen 

havde med Frederiksstens Kommandant, H. J. Brun (lU, 142). I 

Jan. 1717 blev K. Kapitajn for nedrethelemarkske Kompagni af 

nævnte Regiment, hvilket Sommeren over gjorde Tjeneste som 

Soldateske paa Tordenskjolds Skibe og den paafolgende Vinter som 

Skiløbere. Han tjente ved denne Tid under General Gaffron (V, 

540), der satte megen Pris paa ham. Aarct efter maatte han mod 

sit Ønske bytte sit Kompagni med et andel ved 2. smaalenske R e

giment, og dette 1719, efter i Vinterens Løb atter at have udmærket 

sig, med det sondenfjældske Skiloberkompagni, ved hvilken Lejlighed 

han forfremmedes til Major. 1720 kom han til i. bergenhusiske 

Regiment, fik 1731 Oberstlieutenants og 1740 Obersts Karakter, 

hvornæst han 1743 blev Kommandant paa Munkholm, hvor han 

døde 23. Dec. 1747, 73 Aar gammel. —  Nogle Aar før sin Dod 

nodskrev K. om de Krigsbegivenheder, som han havde taget Del 

i, en Beretning, som ikke er uden Værdi, om der end i samme 

findes nogle Unøjagtigheder og navnlig en vis Tendens til at frem

hæve K .s egne Bedrifter paa Bekostning ikke blot a f Brun og 

andre Officerer, men ogsaa a f  Brødrene Colbjørnsen. Den Skil

dring, han giver a f sit eget, til Dels i høj Grad insubordinære 

Forhold over for Kommandanten, lyder ogsaa temmelig utrolig. —  

1706 havde K . ægtet Maren Knudsdatter Kylstrup, en Præstedatter 

fta Mandal, med hvem han havde mange Born; hun døde

12. April 1766.
HUl. Ticlsskr. 3. R. VI, 437 fif. Personalhist. Tids.'ikr. 3. R. II, 265 f.

H , W. Harbou.

K ra ft, F red erik  C a rl Ju liu s, 1823— 54, Landskabsmaler, var 

Søn a f  JusiiLsraad, Landsdommer Adam Gottlob K . (f. 1752 f  1S28) 

og Sophie Frederikke f. Tronicr og blev født 8. Okt. 1823 i Kjoben-
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havn. Han skulde have været Handelsmand, men Lyst til Kunsten 

sejrede, og i 1838 fik han Adgang til Kunstakademiet. Her naaede 

han vel op i Modelskolen, men havde allerede længe for lagt sig 

saa ivrig efter Landskabsmaleriet, at han i 1843 kunde udstille sit 

forste Billede. Han konkurrerede 1847 til den Neuhausenske Præ

mie med et «Efteraarslandskab», men vandt ikke Præmien. Imid

lertid viste «Færgelunden ved Jægerspris# (udst. 1849, kjøbt til den 

kongl. Malerisaml.) saa store Fremskridt baade i Form- og Fanæ- 

givning, at Akademiet i 1850 tilstod K. som en af dets lovende 

Kunstnere en Rejseunderstottelse. Han rejste dog ikke, før han 

Aaret efter, dog uden Held, havde konkurreret til den Neuhau

senske Præmie igjen. Han kom i Slutningen a f 1851 til Rom, og 

det synes, som om Studiet a f den italienske Natur gjorde den gavn

ligste Virkning paa Udviklingen af hans Talent; hans Rejseundcr- 

stottelse fornyedes for andet Aar i 1852, og de Billeder, som ud

stilledes efter hans Hjemkomst (1853— 55), vakte almindelig Opmærk

somhed, navnlig *Parti ved Comosoen# (tilhorer Moltke-Bregentved). 

Men allerede 25. Okt. 1854 var den unge, lovende Kunstner hen

sovet. 1 1878 skjænkede hans Søster Kunstakademiet ot lægat paa 

10000 Kr. til hans Minde.
Weilbach, Konslnerlex. P h . W dlbach.

K ra ft, H an s, — o. 1632, Musiker, Skolemand og Præst, tysk 

af Fødsel, blev 1579 af Frederik U antagen ti! «lnstrumentist» i 

Hofkapellet; 1592 blev han tysk Præst i Helsingør; tog 1593 Magister- 

graden ved Kjøbenhavns Universitet, og s. A . beskikkede Regerings- 

raadet ham til Præst ved den tyske Kirke i Kjøbenhavn. Da han 

var en dygtig theoretisk og praktisk Musiker, kaldtes han 1606 til 

Rektor ved Kjøbenhavns Skole og Lector musices ved Universitetet, 

men beholdt fremdeles Præsteembedet ved Siden deraf. 1612 ned- 

lagde han dog Rektorembedet og 1616 Præstekaldet, da han i 

sidstnævnte Aar var bleven forlenet med et Kanonikat i Roskilde. 

Her levede han endnu 1631, men er vistnok død ikke længe der

efter. En Del af sin Fremgang skyldte han vistnok den Omstæn

dighed, at han var gift med Sophie, Datter af den ansete Hofpræst

M. Christoffer Knoff (ovfr. S. 252). I Skriftet «Pæan Danicus# 

(1619) forherligede han Danmarks Tilstand under Christian IV efter 

den heldig tilendebragte Kalmarkrig.
Pevsonalhisl. TidJwkr. 2. R. VI. Hammericb, Mufiiken ved Clirist IV ’s Hof. 

Rordam, Hist. Saml. og Studier II. 166. f f ,  F , R ørdam .

27*
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K ra ft , J e n s , 1720— 65, Filosof og Mathematiker, fodt i 

Frederikshald, mistede tidlig sin Fader, Anders K., der var Kapitajn 

ved det norske Infanteri, men blev opdraget hos sin Farbroder 

Major Jens K . til Rostrupgaard i Thy. Ved privat Undervisning 

blev han Student i73g og derpaa Alumnus paa Borchs Kollegium, 

hvor han udgav et Par Disputatser («Explicatio in Newtoni ariih* 

meticam universalem», 1741, og «Theoria generalis succincta con* 

struendi æqvationes analyticas», 1742), der vidnede om en ikke 

ringe mathematisk Dygtighed. Han blev Dekan paa Klosteret og 

1742 Magister, hvorefter han tiltraadte en fleraarig Udenlands

rejse. Efter sin Hjemkomst blev han Professor i Mathematik og 

Filosofi ved Soro Akademi (1746). K. dyrkede nemlig tillige Filo

sofien og begyndte sin litterære Virksomhed med Udgivelsen a f en 

Række efter den 'l'ids Maalestok gode Lærebøger i «I^gik» (1751), 

«Ontologi» (1751), »Kosmologi* (1752), »Psykologi* (1752) og »Na

turlig Theologi* {1753)- De 4 sidste have Fællestitelen »Metafysik* 

og stemple saaledes Forfatteren som en Tilhænger a f  Wolf, hvis 

Forelæsninger han havde hørt i Halle; dog rober han en vis 

Selvstændighed og er i Modsætning til sin Mester en ivrig T il

hænger a f Newton. 1760 udgav han »Kort Fortælning a f  dc 

vilde Folks fornemmeste Indretninger, Skikke og Meninger*, en 

Slags filosofisk Anthropologi, som vakte en ikke ringe Opsigt 

og blev oversat paa 'l'ysk. Aaret efter begyndte J. S, Sneedorft* 

Udgivelsen af sit Tidsskrift «Dcn patriotiske Tilskuer*, hvori han 

tog Ordet for en friere og naturligere Opdragelse a f  Ungdommen 

og ivrede mod al død Lærdom og videnskabeligt Pedanteri. Med 

fuld Ret gjorde han sig lystig over den daværende Filosofis ab

strakt formalistiske Fremgangsmaade og spottede særlig den VVolfiske 

mathematiske Methode, der foredrog Filosofien som cn Slags Geo

metri i Læresætninger, Beviser osv. uden at agte paa den afgjørende 

Forskjel mellem de mathematiske, selvskabte og dc filosofiske, fore- 

fundne Udgangspunkter (Nr. 14). Skjønt Sneedorff dermed i Virke

ligheden hverken var gaaet Filosofien eller de mathematiske Viden

skaber for nær, og skjønt K. selv i Almindelighed havde taget en 

vis Afstand fra Wolfs mathematiske Methode, følte han sig dog 

opfordret til at træde i Skranken for «de grundige Videnskaber» 

over for «de smukke*, og han udsendte 1761 sine »Kritiske Breve 

til Videnskabernes Fremvæxt og Smagens Forbedring* og endnu 

samme Aar »Fortsættelse a f de kritiske Breve*, hvori han frem

hæver, hvorledes et Lands og Folks Velfærd til sidst dog beror
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paa de økonomiske og praktiske Forhold og disse atter paa de 

forskjellige theoretiske og anvendte Naturvidenskabers Højde og 

Rækkevidde, medens de saakaldte smukke Videnskaber i saa Hen

seende kim have en underordnet Betydning og tilmed let ved deres 

Sky for Grundighed og Objektivitet kunne foranledige Forvirring og 

Splittelse. Striden kulminerede og endte med Sneedorfis iltre T il

læg til Nr, 56 a f  ^Tilskuerens, der a f K , optryktes med en Række 

skarpe Anmærkninger. I Virkeligheden havde de to Modstandere 

nærmest skudt forbi hinanden, og i det mindste Sneedorff synes 

ogsaa snart at have indset dette og fortrudt Kampen. K. kastede 

sig nu paa ny over mathematiske Arbejder og udgav paa kongelig 

Opfordring 1763 sit Hovedværk: ^Forelæsninger over Mekanik* 

(D>Tiamik), og det følgende Aar 2. Del: «Forelæsninger over Statik 

og Hydrodynamik med Maskinvæsenets Theorier*, et Arbejde, der 

viser Forliittcrcn som en dygtig Fremstiller og som grundig hjemme 

i al sin 'Hds Mathematik og Fysik. Bogens i. Del blev siden over

sat baade paa I.atin og Tysk.

Foruden de nævnte Arbejder har K . skrevet en Afhandling: 

<tSystema mimdi deductum ex principiis monadicis*, der blev op

taget i Berliner-Akademiets Samling over Monaderne (Nr. 10). End 

videre skrev han forskjellige Afhandlinger i «Det kjobenhavnske 

Selskabs Skrifter*; «Betænkninger over Newtons og Cartesii Syste

mer*, »Anmærkninger Over de Ligheder (o: Ligninger), i hvilke 

flere Værdier a f den ubekjendte Størrelse ere lige store*, »Methode 

at bevise, hvorledes man i alle Tilfælde kan bestemme den ene 

ubekjendte ved en uendelig Følge a f 'l'erminis, som gives ved den 

anden, i de algebraiske Ligheder, som indeholde to ubekjendte*, 

«Om Sjælens Udødelighed*, «Om Træernes Natur* o. fl. Det er 

i den næstsidste a f disse Afhandlinger, at K . (1754) kommer ind 

paa en vel dristig Sammenligning mellem Bevidsthedslivets Udvik

ling Og de mathematiske Kurvers Ordinater; den sidste Afhandling 

er en Række Reflexioner over Saftstigningen hos Planterne, foran

ledigede ved, at Forfatteren har set et knækket 'I*ræ, der endnu 

kun hang ved Stubben ved en Strimmel Bark, sætte Frugt; Tanke

gangen har ikke, som N. M. Petersen antyder, noget med Goethes 

Plantemetamorfose at gjore.

K . var 2 Gange gift; han døde 1765.
o . Wolf, Hist. Ordbog VIL Ny«rup, Lit. l.ex. N. M. Petersen, Den <Uk. 

l.it. Hist. Molbcch, Videnskab. Selsk. Hist. S. 239 f. Krotnon.
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Kraft» O le, 1753— 93, Rektor, er fodt i i .  Okt. 1753 i Kjoben- 

havn, hvor Faderen, der bar samme Navn, var Kjobmand. 1768 

kom han \ Aalborg Latinskole, hvorfra han blev Student 1771. 

1775 theolog. Kandidat, 1778 Konrektor i Aalborg, 1779

Magister og 1781 Rektor i Horsens. I denne By traadte han i 

Forbindelse med det lille russiske H of og holdt Mindetale baade 

over Prinsesse Elisabeth 1782 og over Prins Alexis 1787. 1788 blev 

han Rektor ved Odense Skole og Professor ved Gymnasiet. Han 

døde 10. Nov. 1793. «Han var», skriver en a f  hans Disciple fra 

Odense, «en ung Mand a f Talent, æsthetisk Smag, Fyrighed, Klog

skab og gode l'alegaver for Kathedret og for Prædikestolen, den 

han ofte besteg. Han var meget yndet a f  Disciplene og i Besid

delse a f disses Tillid.» Foruden 3 Disputatser har han udgivet en 

Række Skoletaler og Programafhandlinger. 1783 havde han ægtet 

Frederica CaroUna Ledcrer (7 1846), Datter a f  C. F. L ., Hofinedikus 

ved det russiske H of i Horsens.
Bloch, Den fyenske Geistligheds Hist. I, 4$6 ff. Program fm Hor.<sens lærde 

Skole 1848, S. 66 iT. Program fra Odense Kathedralskole 1864, S. 7.

S. M . Gjettertip.

K ra ft, P ed er, 1711— 64, landsdommer. Forfatter, var en Son 

a f  ovennævnte Oberst Kven Pedersen K . og var fodt 10. Avg, l y n  

i Norge. Han horte i sin Studietid til den Kreds a f  unge Mænd, 

<ler paavirkedes a f  Holberg, og konkurrerede 1738 til den forste a f 

denne udsatte Pris for smukke danske Vers. Hans Læredigt 

«Menneskets Ufomojelighed i sin Stand« opnaaede imidlertid hver

ken Prisen eller Æren a f at blive trykt i de Holbergske Samlinger, 

men han udgav det selv mange Aar efter, 1759. Et andet ube

tydeligt didaktisk Digt i Alexandrinerc, «Ue ugifte Folks Fordele 

for de gifte«, skrev K. 1744, mærkelig nok oprindelig som Bryllups- 

vers. 1742— 43 oversatte han det første Par Aargange a f det

engelske moraliserende Tidsskrift «Spectator», et a f Forbillederne 
for den populær-filosofiske og almenoplysende Litteraturretning, som 

Holberg vakte Opmærksomhed for. K.s Forsøg slog dog lige saa 

lidt an som de tidligere Oversættelser a f  den hamborgske »Patriot« 

og Dalins »Svenske Argus«, men udmærker sig i alt Fald ved et 

godt Sprog, om ikke ved overlegen kritisk Indsigt; i en Note be

tegnes Shakspeares »Othello« som «en slet Tragedie, hvor Helten 

græder for sit Tørklæde, som var stjaalet«. Imidlertid beredte 

disse Oversættelser Vej for selvstændige danske Arbejder som Jørgen 

Riis’ danske «Spectator» og Holbergs »Moralske Tanker*, begge 1744.
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1745 gik K. over i praktisk juridisk Virksomhed som Kancelli

sekretær, blev Aaret efter Landsdommer p«aa Sjælland og Moen og 

1747, maaske ved Holbergs Indflydelse, tillige Godsinspektør ved 

det gjenoprettede ridderlige Akademi i Sorø, hvor hans ■ Fætter 

Professor Jens Kraft samtidig virkede. 1752 udnævntes han til 

Justitsraad, men tog Afsked som Inspektør 1760 og døde 3. Febr. 

1764. Han var gift med Birgitte f. Borthuus, Datter af Postinspektor 

Severin B., og synes at have været en formuende Mand, der bl. a. 

ejede Herregaarden Kattrup (Raschenberg) ved Tissø.
Worm, Lex. ov. lærde Mænd. Stolpe, Dagspressen i Danm. IV, 173. 

Minerva, Avg. 1816, S. 158. Personalhist. Tidsskr. 3. R. 11,265. J , Paludan.

K ra g , jvfr. Kragh.

K ra g , A n d ers, 1553— 1600, Fysiker og I-æge, var født i Ribe, 

hvor hans Fader, Peder K., var Borger; Moderen hed Karine 

Sørensdatter Klyne. A f  sine Forældre blev han sat i Ribe Latin

skole; men da de tidlig vare faldne ham fra, tog først Domprovst 

Jesper Mule og siden Biskop Poul Madsen sig a f ham. I den 

sidste, der var gift med hans Søskendebarn, fandt han en anden 

Fader, der med Omhu antog sig den fattige, men opvakte og lære

lystne Dreng. Da Biskoppen blev forflyttet fra Ribe til Kjoben- 

havn, tog han A. K. med sig, og efter at han var bleven Student, 

beholdt han ham i sit Hus og skaflede ham siden en Hørerplads 

ved vor Frue Skole. Da han havde været i denne Stilling i et 

Par .Aar, rejste han, understøttet a f  Bispen, ti) Wittenberg, hvor 

han tog Magistergraden. Siden var han hjemme i nogen Tid, 

indtil han, med det kongl. Rejsestipendium, paa ny drog ud 1580. 

I Strasburg, Tiibingen og Basel fortsatte han sine vel begyndte 

Studeringer. Det var Filosofi, Fysik og Lægevidenskab, han især 

lagde sig efter, og da hao var bleven kjendt med Ramismen, 

sluttede han sig afgjort til denne videnskabelige Retning og op- 

traadte i sit Skrift «Rameæ scholæ el defensio Petri Kami contra 

Geo. Liebleri calumnias* (Bas. 1582) som en ivrig Forsvarer af 

samme. Kfter, under et kort Besøg i Hjemmet, at have overtaget 

Pladsen som Hovme.ster for 2 unge Adelsmænd a f  Familien Munk 

drog han, ledsaget a f disse, atter ud, og i Basel optraadte han 

1583 igjen som Forfatter, i det han i et Par Skrifter søgte at vise 

den Ramistiske Methodes Anvendelighed i forskjcllige Grene af 

Videnskaben.
Fra Basel begav A. K. sig til Akademiet i Montpellier, der
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fra ældre Tid stod i Ry for den Grundighed, hvormed I^geviden- 

skaben her d)Tkedes. Her opholdt han sig i længere l'id  og 

gjorde der fra en Udflugt dl Paris, og understøttet a f  sin gamle 

Velynder Biskop Poul Madsen lykkedes det ham 1585 i Montpellier 

at erhverve Doktorgraden i Filosofi og Medicin, efter at han forud 

havde taget de lavere Grader i det medicinske Fakultet og gjen* 

nem en Mængde forskjellige Lærdomsprover havde banet sig Vej 

til den højeste akademiske Værdighed. A f disse Lærdomsprover 

faa vi et anskueligt Billede i et Skrift («Laurea Apollinea Mons- 

peliensis*), som K. ikke længe efter udgav, og hvori han med 

ualmindelig Fordomsfrihed udtalte sig om forskjellige naturlige 

Fænomener, som den Gang plejede at være Gjenstand for megen 

Overtro.

Da det i Kjøbenha\*n blev bekjendt, at K. havde taget Doktor

graden, tilbod man ham en Plads ved Universitetet. Han modtog 

den vel med Glæde, men maatte dog endnu tøve en Tid i Ud

landet for i Basel at faa sit ovennævnte Skrift udgivet. Det er 

tilegnet den kjøbenhavnske akademiske Ungdom, og der er noget 

ejendommelig frisk og tiltalende ved K.s Henvendelse til Stu

denterne: han fralægger sig at høre til nogen bestemt filosofisk 

Sekt, og han vilde ikke ved nogen gammel eller ny Avtoritet lade 

sig berøve Friheden til selv at dømme. Sandheden var ham kjæ- 

rere end alle Filosofers Avtoritet. I  Montpellier havde han lært 

at skjonne paa et frit Studium; thi der havde man ladet ham frit 

Valg, hvorfra han vilde hente sine Beviser, og han var hverken 

bleven bundet til Galenus eller til Aristoteles. Skolastiske Spids

findigheder havde han efter Evne søgt at bekæmpe; thi i Læge

videnskaben, hvor det gjælder Jav og Velfærd, ere de kun til 

Skade.
1 Foraaret 1586 tiltraadte K . Posten som Professor pædagogicus, 

skjont det var uvant at se en Doktor paa denne beskedne Begyn- 

delsesplads. Hermed forbandt han i nogle Aar Forretningerne som 

Universitetets Notarius. Kort efter hans Ansættelse døde den theo- 

logiske Professor Jacob Madsen Aarhus (I, 24), der i flere Henseender 

viir hans Aandsftænde. K . erhvervede sig store Fortjenester a f  den 

afdødes Minde ved at besørge en Del a f  hans efterladte Skrifter 

udgivne i Basel. D a den pædagogiske Professors I.øn kun var 

ringe, udvirkede K .s Venner ved Hoffet, at han fik et aarligt T il

skud a f Staten. For øvrigt bestod hans Embedsgjeming i at holde 

Forelæsninger over de latinske Forfattere. Men samtidig øvede han
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en ikke ubetydelig Lægepraxis blandt Adelen i Sjælland og Skaane. 

Da Prinsesse Anna (I, 286) i Sept. 1589 skulde rejse til Skotland 

for at ægte Kong Jacob, blev K. medgiven hende som Læge. Da 

Rejsen imidlertid mislykkedes paa Grund a f  Uvejr i Nordsøen, 

vendte K . tilbage til Kjøbenhavn, men kom siden (1591) til at 

ledsage den skotske Konge og hans Dronning, da de efter Bryl* 

luppet i Oslo og Opholdet i Danmark vendte tilbage til Skotland.

Imidlertid var K . 1590 bleven Professor i Mathematik, en Plads, 

som han dog snart efter ombyttede med Lærestolen i Fysik, der 

laa bedre for hans Evner og vistnok skulde have beredt Vejen for 

ham til et medicinsk Professorat, om han havde levet saa længe. 

Som Fysiker holdt K. Forelæsninger over Aristoteles’ Metafysik 

og senere over en af Platos Dialoger for, som han ytrede, at 

temperere Aristoteles' Subtiliteter og Spidsfindigheder med Platos 

Elegants, Værdighed og Majestæt. Det havde været en a f K.s 

Ungdomsplaner atter at bringe Plato til Æ re, efter at denne Filo

sof længe næsten havde været fortrængt fra Universiteternes Hore- 

sale af Aristoteles. Med Undtagelse a f en Forelæsning over Pla

tos <Parmcnides» foreligger der dog intet Bevis for, at det er 

lykkedes ham at realisere denne Plan. Overhovedet kunne vi ikke 

paavise, at K.s akademiske Virksomhed ganske har svaret til de 

Forventninger, man maatte nære om samme efter den glimrende 

Prove, han havde givet paa Smag og Lærdom ved Doktorpromo- 

tionen i Montpellier. En vis tiltalende Klarhed møder os dog i 

de akademiske Thescs, hvortil hans Forfattervirksomhed for største 

Delen indskrænkede sig, efter at han var bleven Professor. Det 

maa heller ikke glemmes, at han døde i sine bedste Aar, 8. Juni 

1600, kun 47 Aar gammel, uden at være naaet til Lærestolen i 

Medicin, hvortil han især synes at have egnet sig. Med den selv

stændige Granskers utrættelige Iver havde han kastet sig over

kemiske Experimenter, der skulle have haft en skadelig Indflydelse 

paa hans Sundhed. I Medicinen tilhørte han nærmest den Para- 

celsiske Skole, men var dog for selvstændig til at gaa i nogen 

enkelt Mesters Ledebaand, hvorfor han søgte at forbinde den Ga- 

leniske Methode med Paracelsus’ . Han omtales som en a f Ramismens 

betydeligste Repræsentanter ved Kjøbenhavns Universitet. Ved dette 

beklædte ban 1595— 96 Rektorværdigheden, og fra 1595 til sin Død

var han tillige vor Frue Kirkes akademiske Værge. Med sine

Kolleger stod han ikke altid paa den bedste Fod, og det er aaben- 

bart, at han har haft et noget irritabelt Sind; dog roses han a f
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cn samtidig Læge som en snare trofast og oprigtig Ven. —  15S6 

havde han ægtet £!Hne> Datter a f  Morten Olufeen, Handelsmand i 

Kjøbenhavn. Hun blev efter K .s Dod gift med Professor Hans 

Jensen Alanus (I, 16$).
Rørdam, Kbhvns UniversUets H ist 1^37— 1621 III, 50$ ff.

H . F . Rørdam.

K ra g , A re n t, 1670— 1718, Officer, født 18. April 1670, Son a f  

nedennævnte Oberst Mogens K . ( f  1676) i dennes 2. Ægteskab, 

blev 1686 Kadet ved Marineregimentet og 1689 Fændrik, men 

forlod 2 Aar efter Danmark for at gaa i fransk Krigstjeneste ved 

Regimentet Royal Danois. Ved Hjemkomsten 1698 blev han Kapi- 

tajn ved oplandske, 1699 Major ved throndhjemske, 1703 Oberst- 

lieutenant ved vesterlenske Regiment og 1710 Oberst, hvorhos det 

blev overdraget ham a f udtjente, nationale Soldater at organisere 

og kommandere de saakaldte Landdragoner søndenfjælds; de vare 

uberedne og anvendtes navnlig til Besætningstropper. K. betegnes 

ved denne Tid a f  Løvendal som en dygtig og vel instrueret Officer, 

men med nogen Tilbøjelighed til Flasken. Han havde 10. Jan. 1702 

ægtet Kirstine Elisabeth l'onsberg (f. 20. Avg. 1680), Datter a f den 

rige Kjøbmand Sti .Andersen i Skien, men mistede hende allerede 

19. Juni 1709. K. blev i-jiB Chef for smaalenske Regiment og fik, 

da man 1715 forberedte sig paa Indfald fra Sverige, Befaling over 

en a f de «Kantoner*, som Grænseforsvaret deltes i, først over 

Basmos, siden over Frederikshald og Frederiksstads. Ogsoa i disse 

Aar har K. aabenbart nydt ikke ringe Anseelse, om end hans 

Navn ikke er knyttet til nogen større Bedrift. Han døde 16. Juli 

1718 efter nogen 'I'ids Sygeleje, vistnok i sin Gaard paa Moss.

f f . W. ffarhøu.

K ra g , C h ristian  D aniel, 1801— 74, Forfatter, var fodt i Kjo* 

benhavn. Faderen var Trompeter ved Hestgarden, men døde 1805, 

og Moderen, som var Opvartningskone ved Almindeligt Hospital, 

.satte da først Sønnen i Pleje forskjellige Steder og fik ham i8 n  

ind paa det kongl. Opfostringshus, hvorfra han afgik 1816. Hans 

Hu stod til at blive Læge, men a f Mangel paa pekuniær Støtte* 

maatte han opgive at studere, kom i Bogbinderlære, siden i Sko

magerlære, blev Svend 1822, derefter Kobbertrykker i Kjobenhavn. 

Han havde imidlertid ved i sin Ungdom stadig at færdes paa 

Hospitalet faaet saa meget Kjendskab til Kirurgien, at han i Krig.s- 

aarene 1849— 50 gjorde Tjeneste som Lægeassistent ved forskjellige
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Lasarettcr. Han var gift med Vilhelmine f. Simdberg (der over

levede ham), og han døde 1 Roskilde i . Febr. 1S74. —  K. begyndte 

allerede som ganske ungt Menneske at skrive —  hovedsagelig 

Ridder- og Røverromaner i Johannes Wildts Stil — - og har udgivet 

en anselig Række Bind, som endnu for en Menneskealder siden 

hørte til de yndede Skrifter i tarvelige Lejebibliotheker.
C. D. Krag, Albert ell. Moderh:evneren ( l$ 5 7 )» IiuHedn. Dags-Telegrafen 

1874, Nr. 35. Krlcw, Forf. I-ex. Sef/̂ /tus Baudilz.

K ra g , C h ristia n  P e te r  Seid elin , f. 183 ,̂ Præst, er Søn af 

Præsten Christian F>nst K . og Marie Margrethe Vilhelmine f. Seidelin. 

Han blev født 13. Avg, 1839 i Sonder Broby, blev Student fra Odense 

1858 og theologisk Kandidat 1864. Allerede som Kateket ved Jo- 

hanneskirken i Kjobenhavn (iS68— 73) udøvede han ved R. Frimodts 

Side en ikke ringe Virksomhed i «lndre Missions* Spor, og det var 

derfor naturligt, at han, da Jacobskirken paa Østerbro, hvis Tilveje

bringelse navnlig skyldes Frimodt, var opført, blev kaldt tilbage fra 

Jyllands Hede, hvor han havde været Præst i 5 Aar (i Vildbjærg), 

og blev den nye Kirkes forste Sognepræst (1878). Paa Østerbro 

har K., baade ved sin energiske Forkyndelse og ved sine Evner 

som Organisator, fremkaldt et betydeligt kristeligt Liv og en virk

som Menighedsbevidsthed. Da Sognet vo.xer stærkt i Folketal, har 

han skaffet det den ene Præst efter den anden og arbejder nu paa 

at skaffe det flere Kirker; at han har sin Menighed med sig, mod

tog han et smukt Bevis paa, da han paa sin og sin Hustrus, Jenny 

Sofie f. Petersens, Sølvbryllupsdag 28. Okt. 1894 fik overrakt den 

betydelige Gave af 43000 Kr. som Hjælp til en Kirke. —  K. er 

Forfatter til «Frimodt som Præst og Kristen* (1880), men har ellers 

kun ladet enkelte Prædikener og Taler trykke; a f og til har han 

i Bladartikler taget Ordet om sociale Sporgsmaal.
Elvins, Danmarks Præstehist. 1869— 84 S. 285. Schousboe.

K ra g , D orothea, (675— 1754, Datter af ndfr. anførte Oberst 

Mogens K. ( t  TC76), var født 2?. Sept. 1675, JCgtede 1694 General- 

admiral Jens Baron Juel (VIII, 572), blev Enke 1700 og giftede sig 

Maj 1701 med Christian Gyldenlove til Gisselfeld (VI, 335), efter 

hvis Død 1703 hun paa 8 .\ar beholdt det ham 1685 overdragne 

danske Postvæsen. I Modsætning til sin Mand, der rigtignok ikke 

havde haft synderlig Lejlighed til at tage sig a f denne Institution, 

ofrede hun den megen Opmærksomhed, ikke just a f Interesse for
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Postbesorgelsen og Postgangen, som der med Føje jævnlig klagedes 

over, men af Hensyn til Indtægterne, som hun, hvis Paaklædning 

i et enkelt Aar —  og det endda et Sorgeaar —  omtrent opslugte 

Indkomsten af Gisselfeld Gods, altid havde Brug for. Overlod hun 

end den egentlige Administration til en Direktor, saa greb hun dog 

stærkt ind i Forretningerne, naar det drejede sig om hendes For

del. Nødig afstod hun derfor Postvæsenet 1711, da Tiden var 

omme, [uagtet hun fik en aarlig Pension a f  4000 Rdl., som efter 

Kongens Bestemmelse 1723 gik over paa hendes ældste Son, Chr. 

Danneskjold-Samsoe; det var en ringe Sum i Forhold til de o. 

25000 R d l, som Postvæsenet aarlig havde indbragt hende. I Hen

hold til Gyldenloves Testamente vedblev «hendes høje Naade» at 

residere paa Gisselfeld, selv efter at hun 1715 havde giftet sig med 

Kammerherre H. A. Ahlefeldt (I, 148), og da han var lige saa 

odsel som hun, var Godset ved hendes Dod, 10. Okt. 1754, i cn 

jammerlig Forfatning og Gyldenløves Børns Formue reduceret be

tydelig. Hun skildres for øvrigt som en begavet og aandrig Dame, 

der heller ikke manglede Hjærte for sine undergivne.
Rasmussen, Gisselfeld S. iSSff. Olsen, Det danske Postvæsen indtil 1711 

S. 140 ft‘. G. L . Wad,

K ra g , E rik , o. 1620— 1672, Oehejmeraad, Son a f  Christen K. 

til I.ydumgaard og Ellen Vind. Kftcr sin Udenlandsrejse, paa 

hvilken han 1642 studerede i Padua, blev han Sekretær i Kancelliet 

1643, hvilken Stilling han med cn kort Afbr)-delse beklædte til Juni 

1653, da han udnævntes til øverste Sekretær og saaledes havde 

Kancelliets vigtigste Forretninger under sig. 1650 blev han Decaniis 

i Ribe Domkapitel og Provst over Varde Syssel; denne indbringende 

Post, hvor han skulde fore Kirkeregnskabemc, bestyrede han dog 

ikke selv, men overlod den til sine Fuldmægtige. A f  Len fik han 

Skivehus 1655— 56, derefter Herrisvad Kloster 1656— 58 og ved 

Skaanes Tab Lundenæs. Medens Forhandlingerne om Fred stode 

paa i Taastrup med Carl Gustav i Febr. 1658, foreslog han Rigs

hofmesteren Joachim Gersdorff at søge at vinde Corfits Ulfeldt ved 

at sende dennes gamle Ven Rigsraaden Oluf Parsberg ud til ham, 

et Raad, der dog ikke blev fulgt i den Form. Under Kjøbenhavns 

Belejring [deltog han t Mønstringen a f  Garnisonen og var senere 

Medlem a f Direktionen over Kvæsthuset. Han hørte til dem, som 

Rigsraadet i Sept. 1660 indstillede til Optagelse i dets Midte, men 
blev ikke Medlem a f det. Paa Stændermodet gik han den af-
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gjørende Dag, 13. Okt., som Bud mellem Kongen og Raadet for 

at opnaa dettes Samtykke til Arveregcringen; i Jan. 1661 overdroges 

det ham at indhente Adelens Underskrift Kandet over paa An^e- 

souverænitetsakten. Thi vel havde man et Øjeblik ventet, at han 

ved Statsforandringen skulde faa sin Afsked som overste Sekretær, 

men han beholdt dette Kmbede og benyttedes snart a f  Regeringen 

i betroede Ærender, skjont han antoges at være Uvenner med 

Kansleren Peder Reedtz. Saaledes forte han 1663 Protokollen ved 

Forhorene i Blaataarn over den fængslede Leonora Christina og 

afhørte 1664 den ligeledes fængslede Dr. Otto Sj)erling; begge vare 

forbitrede paa ham, Leonora Christina beskylder ham i «Jammers- 

mindet» for at have villet gjengive hendes Udtalelser falsk, og 

Sperling kalder ham i sin Selvbiografi opblæst og indbildsk. Der 

er Spor til, at han allerede tidlig har staaet i venskabeligt Forhold 

til Christoflfer Gabel, og da der i Febr. iC6() foregik en stor Ud

nævnelse a f nye Gehejmeraader, imellem hvilke de fleste vare den 

mægtige Statholders Tilhængere, horte E. K. til de ophøjede og 

blev tillige Assessor i Statskollegiet og Højesteret; ved Siden heraf 

vedblev han at være Medlem a f Kancellikollegiet. Ved Vice- 

kansleren Christoffer Parsbergs Død i Avg. 1671 fik han den af

dødes Sportler, men ikke selve Embedet og derfor ikke heller Sæde 

i Gehejmckonseillet; 1671 blev han Danebrogsridder ved Ordenens 

Indstiftelse. Aaret efter, 22. Juli 1672, døde han pludselig i Kjoben- 

havn; hans Lig nedsattes i Trinitatis Kirke.

A f Hannibal Sehested roses han for sin Erfaring og sin store 

Arbejdsomhed; Sehested anser ham for østerrigsksindet, hvad den 

ydre Politik anjfaar, og antyder, at dette skyldes modtagne Vel- 

gjeminger, noget, der stemmer med, at han ogsaa som Kancelli

sekretær havde Ord for Bestikkelighed. Mærkes kan det, at han 

1672 i Statskollegiet var stemt for vidtgaaende Indrømmelser til 

ikke-Lutheranere for at kunne udvikle Handelen ved at drage dem 

til I.^ndet. En stor Del a f  hans Interesser optoges for øvrigt af 

hans Godskjøb. Vel solgte han sin Fædrenegaard Lydum, men 

kjøbte bl. a. Bramming, Vardho, Kjærgaard og Rndrupholm i Vest

jylland, Selsø paa Sjælland. Paa Bramming opførte han en ny 

Hovedgaard og forøgede Bøndergodset til den; ogsaa ved Kronens 

Udlæg a f  dens Jordegods som Vederlag for laante Penge udvidede 

han sine Ejendomme. Men han forspekulercde sig ved hele sin 

store Bedrift, var allerede forarmet før sin Dod. og hans Enke,
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Vibeke Pallesdatter Rosenkrante^ som han havde ægtet 28. Avg. 

1653, henlevede sit Liv under meget trykkede Forhold.
O. Nielsen, Skadst Herred S. 1 18 IT Fndtricia.

Krag> F red erik  Baron, 1655— 1728, Vicestatholder i Norge, 

var Son a f  ovennævnte Gchcjmeraad Erik K . og blev født i 

Flensborg 4. (el. 6.) Marts 1655. Fra 1675 var han nogle Aar 

som Kavallér attacheret de danske Gesandtskaber i Paris og i 

Nimwegen. hvor der forhandledes om Fredslutningen. Snart efter 

Freden blev han Kammerjunker hos Dronningen og senere Cere

monimester. 1684 ftilgte han med Jens Juel til Holland, og da 

denne vendte hjem det følgende Aar, forblev K . indtil i688 der 

som Gesandt. Imidlertid havde han 1683 ægtet Hedevig Eleonore 

Baronesse Juel, Datter a f nævnte Gehejmeraad Jens Baron J., og 

var i den Anledning bleven gjort til Baron (1684). Men da hans 

Hustru døde i Barselseng 1685, beholdt K. kun den tomme Titel, 

uden Baroni. J 1690 ægtede han derpaa Griffenfelds eneste

Datter, Charlotte Amalie, og hk med hende Stensballegaard ved 

Horsens. K . tog sig meget a f sin nye Besiddelse, ombyggede 

Hovedgaarden helt og holdent (1692— 94), nedlagdc den lille 

Hovedgaard Værholm og lagde dens Jorder ind under Stensballe

gaard , byggede Lystgaarden Edelesholm (opkaldt efter lians 3. 

Hustru) paa Endelave —  som han 1695 fik udlagt af Kronen som 

Vederlag for de Arvemidler, hans Hustru endnu havde til gode — , 

opforte Kirken paa samme 0  saa godt som fra ny, byggede en 

Skole i Stensballe By osv. Samtidig steg han hurtig til høje

Stillinger, fik Danebrogsordenen 1708, blev Gehejmeraad 1712 og 

var Sliftsbefalingsmand i Viborg Stift og .Amtmand i Halds Amt 

fra 1O95— I7i3» da han udnævntes til Vicestatholder i Norge, h\nl- 

ket Embede han beklædte til 1721 under vanskelige Forhold, som 

han dog ikke var voxen. Hans 2. Hustru var død, 31 Aar 

gammel, paa Stensballegaard 21. Sept. 1703; efter hendes Død gif

tede K. sig, for tredje Gang, 1705 med Edele Krag, Datter af 

Gehejmeraad Niels K .; hun var født 1686, overlevede sin Ægtefælle 

og døde først 1751. ^  K. selv døde 24. Sept. 1728 paa Stensballe

gaard. Efter sin Mands Testamente fik Enken Stensballegaard for 

sin Livstid; hans 2 ugifte Dotre Charlotte Amalie og Vibeke Ca

thrine oprettede efter den afdode Faders Ønske og med kongelig 

l'illadelse Stensballegaard til et Stamhus for deres Sostersøn Jens
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Juel Vind til JuelHnge, som skulde forene de Kragers Navn og 

Vaaben med sit.
Hofman, Dsk. Adelsmænd I, 189 ff. Danske Herregaarde III: Stens- 

hallegaard. F. J . Meier.

K ra g , F red erik  C h ristian , 1741— 1802, Præst, bJev født i 

Kjobenhavn 30. Jan. 1741. Hans Fader, Svend K., var Højesterets* 

advokat. Da Moderen —  af den adelige Familie Råben —  dode, 

blev han som loaarig Dreng sat i Kost hos en Bonde paa Laaland, 

indtil en Dame, som havde kjcndt hans Forældre, fik ham anbragt 

i Nykjobing Skole, hvorfra han efter 13 Aars Skolegang endelig 

blev Student 1766. Attestats fik han 2 Aar efter. Han var der

efter Huslærer forskjellige Steder paa Laaland, indtil han 1775 op- 

naaede det ringe Kapellani i Kjettingc; her fra forfiyttedes han 1777 

til Sognekaldet i Radsted (ved Saxkjøbing). 1799 brændte hans 

Præsteg«aard, og Aaret efter resignerede han og flyttede hen i et 

Enkesæde, han selv havde bygget i Radsted. Her dode h<an 19. Jan. 

1S02. Han var gift med Cathrine Marie f. Sigvart ( f  1817), en 

laalandsk Forpagterdatier. K. forsøgte sig, men paa den uheldigste 

Maade, i den bundne Stil. Hans «Prove a f nye skrevne Fabler* 

(1773) og »Samling a f Vers og Poesiers (1781) unddrage sig ved 

deres Siethed al Kritik; desforuden har han udgivet et Par ube

tydelige Lejlighedsskrifter.
Rhode. Saml. I, Laalands og Falsters Hist. II, 298 ff. (jvfr. 2. Udg., ved 

Friis, I, 400 f.). Nyenip, Lit. Lex. Luxdorphian.'i S. 151. Berlingske Tid. 

1799. Nr. 38. 72. A.Janizen.

K ra g , Jen s Qohannes), — 1300, Biskop i Roskilde, var tid

ligere Ærkedegn og afløste 1290 Ingvar Hjort (VII, 470) paa Bispe

sædet. Han har vistnok deltaget i den Provinssynode, der 1291 

holdtes i Roskilde, og hvorved Odensekonciliets Beslutninger a f 1245 

bleve fornyede: men i den store Strid, der lige efter begyndte mellem 

Erik Menved og Jens Grand, har J. K. nærmest staaet paa Kongens 

Side. Han nævnes oftere som Vidne under dennes Breve, og Kong 

Erik tilbagegav ham ogsaa nogle Skipæn, som a f tidligere Konger 

vare bievne skjænkede til Roskilde Kirke, men i lang Tid havde 

været den forholdte. Da Isarnus kom som pavelig Nuntius til Dan

mark, støttede J. K. ham i hans Forsøg paa at forsone de bitre 

Modstandere, og det opnaaedes bl. a., at det i Bispestaden Kjoben

havn kom til personlige Forhandlinger med Ærkebispen (1299), uden 

at disse rigtignok forte til Forlig. A f Byen Kjobenhavn gjorde J. K.
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sig fortjent ved at give Borgerne en udvidet Stadsret 1294. Han 

havde vist sig velgjørende imod Soro Kloster og fandt sin Grav 

her, hvor hans Ligsten endnu er bevaret. Død 1300.
Suhrn. Hist. af Danmark X I, 87. 172. 195, 202. 323. 329 ff. 363.

K r. Erslttf.

K ra g , Johan, 1786— 1827, Skolemand, var en Son a f den 

1812 som Toldinspektor i Ribe og Kammerraad afdode Jacob K. 

og Elise f. Hillerup. Fodt i Drammen dimitteredes K . fra Ribe 

Skole 1802, var i en Række af Aar Lieutenant i Artillerikorpsct 

og kunde derfor ikke erholde en ham 1812 a f Universitetet tildelt 

Pris for cn mathematisk Opgave. 1825 blev han Adjunkt i Odense, 

men dode allerede 16. Jan. 1827. Han var ugift. Foruden et Par 

Skoleprogrammer har han udgivet en Oversættelse a f  cn Del a f  

Aristophanes' Komedier (1825).
Erslew, Forf. Lex. 5 . Thrig^.

K ra g , K je ld , 1614— 73, til Trudsholm, Søn a f  nedennævnte 

Niels K. ( t  1650), fødtes 14. Juli (ell. 15. Juni) 1614 paa Asmild 

Kloster. Han besøgte Universitetet i Padua (1635) og kom efter 

afsluttet Uddannelscsrejse 1637 ind i danske Kancelli. Han var 

tilstede ved Fredsunderhandlingerne i Bromsebro 1645, deltog i Ud- 

vexHngcn a f Ratifikationen og var endelig s. A. Medlem a f den 

Kommission, til hvem Svenskerne overgave Bornholm. 1648 forlod 

han Kancelliet og blev Landsdommer i Skaane; 1649 blev han 

tillige Laodkommissær i denne Landsdel. I Norge var han forlenet 

med Lyse Kloster 1647— 50, og som Landsdommer havde han Froste 

Herred og Helnekirke i Forlening 1648— 58. Tabet a f  Skaane be

røvede ham hans Stilling og I^cn. Han deltog i Stændermødet 1660 

og fik Sæde i den 1661 nedsatte Lovkommission. Efter længere 

'l'ids Svagelighed døde han 20. Juni 1673 i Kjobenhavn. —  27. Maj 

1649 havde han ægtet Sophie Krabbe, Datter a f Iver K . (ovfr. 

S. 391). Hun blev siden gift med Otte Marsvin, der ogsaa kom i 

Besiddelse a f K. K .s Gaard Trudsholm (ved Mariager).

C. F , Erkka.

K ra g , M ogens, 1625— 76, Officer, født i Viborg 24. Dec. 1625, 

Son a f nedennævnte Niels K. ( f  1650), var 1650 HoQunker hos Frede

rik III og 1657 Oberstlieutenant og næstkommanderende i Oberst 

Kjeld Kanges Regiment, der hørte til Anders Billes Hær. Om K.s 

Forhold i dette ulykkelige Felttog, i hvilket han tillige med sin Chef
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faldt i Fangenskab, hvorfra han udlostes ved Roskildefreden 1658, 

vides der intet. Desto mere bemærket gjorde han sig, da Krigen 

brud ud paa ny, og hans Navn vil stedse være kn>ttet til den 

mindeværdige Kreds a f tapre og uforsagte Mænd, der førte an 

under Kjøbenhavns Belejring, og hvem Landet i første Række 

skylder sin Existens. Han fik strax ved Carl Gustavs Ankomst for 

Kjøbenhavns Porte med Titel a f  Oberst Kommandoen over Haand- 

værkssvendene og blev tillige næstkommanderende under Kjeld 

Lange over Studenterne i Følge disses Ønske, da de 2 Adelsmænd 

«bedst kjendte de danske Studenters Humør». Da Lange kort 

efter faldt, blev K. Chef for det nu a f Kjøbmandssvendene, Haand- 

værkssvendene og Studenterne sammensatte Korps, i hvilket senere 

tillige Hoffets Betjente indlcmmedcs. K . deltog i Gyldenløves be

rømte Udfald 23. Avg. og ledede selv 5. Sept. et stort Udfald 

imellem Vester- og Nørreport. Natten mellem 10. og i i .  Febr. 1659 

forte han Ovcrbefalingen over de Tropper, der vare opstillede paa 

Slotsholmen indbefattet Løngangen, Voldfrontens venstre Fløj, imod 

hvilken de svenske Generaler Wawassor og Fersen rettede det første, 

voldsomme Stormangreb. Senere paa Aaret blev K. sendt tU Jyl

land for at hverve et Regiment og tillige overtage Kommandoen 

over Frederiksodde. Ved Fredslutningen 1660 kom han dog med 

sit Regiment til Kjøbenhavn, hvor han deltog i Rigsdagen s. A. 

1666 blev han Chef for det nyformerede fynske Regiment Fodfolk. 

—  K ., der var Ejer a f Herregaarden Kaas, ægtede i. (29. Juli 

1660) Dorthe Jørgensdatter Rosenkrantz ( f  iS. Okt. 1667) og 2. 

(18. Nov. 1668) Helvig Arentsdatter v. d. Kuhla ( f  1676). Han 

døde^Oåyd. -S- Sørensm.

K ra g , M ogens, 1673— 1724, Officer, foregaaendes Søn i 2. 

Ægteskab, var født 17. Marts 1673. Han gik ganske ung i fransk 

Tjeneste og steg der til Kapitajnlieutenant ved et tysk Regiment; 

som saadan fik han 1696 Kapitajns Karakter ved den danske Fod

garde, hvor han, da han Aaret efter vendte hjem, fik Kompagni. 

1701 drog han med Hjælpetropperne til Nederlandene, deltog der 

i 7 Aars Felttog og blev oftere anvendt til særlige Hverv, navnlig 

efter at han 1703 var forfremmet til Oberstlieutenant ved i. Bataillon 

a f sjællandske Regiment. 1708 blev han forsat til Ungarn som 

Oberst for et a f de i Kejserens 'l'jeneste staaende danske Regi

menter og førte det Aaret efter hjem. Han var siden med i 

Pommern 1711 (s. A. udnævnt til Brigadér), i Mcklenborg 1712 

bio^. Lex. IX. Av .̂ 1895* 2 $
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(saaret ved Gadebusch 20. Dec. og kort efter Interimskommandant 

i Frederiksort), ved Tonning 1713 (var med at afslutte Kapitulationen 

i Oldenswort 16. Maj) og ved Wismar 1716. Kfter denne Fæst* 

nings Erobring blev K. dens Kommandant og tillige Generalmajor. 

Han blev hvid Ridder 1721 og b)rttede i Febr. 1724 sit Regiment 

med Kommandantskabet i Gluckstadt, men dode 21. Avg. s. A. —

30. Dec. 1713 havde han ægtet en pommersk Dame, Anna Dorothea 

V . Massow (f. 4. Dec. 1690 f  *7* Jul* I747)- WK Harbou.

K ra g , N iels, 1550— 1602, Filolog, Historiker og Diplomat, 

Broder til ovennævnte Anders K ., var født i Ribe. Ligesom Bro

deren hørte han til sin Tids opvakte Hoveder. 1567 blev han 

Student og hk ved Anbefaling fta Biskop Poul Madsen i Ribe 

strax Kosten i Helliggejsthus; men da han 1570 i Hidsighed gav 

en a f  sine Medalumner et Ørefigen, blev han ved Konsistoriets 

Dom for bestandig udelukket fra Kosten. Han begav sig nu til 

Ribe, hvor hans Slægt gav ham Midler til at rejse til VVittenberg. 

Efter hans Hjemkomst 1572 beskikkede Biskop Hans Laugesen i 

Ribe ham til Skolemester i Ringkjøbing. Denne Stilling opgav 

han dog 1574 og drog til Kjøbenhavn. Støttet ved gode Anbefa

linger opnaaede han ved Kansler Niels Kaas’ Hjælp kongelig Under* 

stottelsc til en ny Udenlandsrejse. Han drog da atter til Witten* 

berg, hvor han 1575 med Hæder tog Magistergraden. Aarct efter 

var han atter i Hjemmet. Nu gjaldt det om at finde en passende 

Ansættelse. Ved Velynderes Bistand og særlig ved kongl. Anbefaling 

til Universitetet blev han i Febr. 1577 Rektor ved vor Frue Skole 

i Kjøbenhavn. I denne Stilling indlagde han sig flersidige For* 

tjenester og vandt Navn som en dygtig Skolemand. Men 1582 

opgav han Embedet for at drage udenlands som Hovmester for 

en ung Adelsmand. Aarsagen var vistnok hans uheldige huslige 

Forhold. 2. Febr. 1578 havde han nemlig ægtet Kjonne, Datter a f 

en vis Mikkel Skriver; men Kjærligheden synes snart at være kølnet. 

De økonomiske Forhold vare smaa; en Rektors Løn slog i hine 

Tider daarlig til for en Families Underhold. K. følte Kræfter i sig 

til at blive noget mere end en Skolemester i fortrykte Kaar. Nok 

er det, han besluttede at ryste det hele a f sig og alter at gaa paa 

Rejser. 1582 drog han ud med Peder Rud, og nu færdedes han i 

flere Aar rundt omkring i Evropa, en Tid lang som Hovmester for 

en måhrisk Adelsmand. Paa sin Rejse erhvervede han, foruden 

betydelig Sprogkundskab, ogsaa den juridiske Doktorgrad og steg
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i Anseelse som en lærd og begavet Mand. Men hjemme saa det 

trist ud. Hans Hustru og Born lede N ød; hendes Slægt lagde Be

slag paa hans efterladte Ejendele, og da han 1586 en Tid var 

hjemme, anklagede han Hustruen for Utroskab og opnaaede Skils

misse. Imidlertid fortsatte han sine Studier, i det han bl. a. vendte 

sin Opmærksomhed til den klassiske Oldtids Historie, og da han 

158c), kort efter Tronskiftet, havde tilegnet den unge Kong Christian 

et Skrift vedrørende den latinske Synonymik og trængte paa hos 

Kansler Niels Kaas, der havde bevaret sin Interesse for ham, saa 

opnaaede han x. Juli 1589 at blive beskikket til extraordinær Pro

fessor i Historie ved Universitetet, en Udnævnelse, der er mærkelig 

derved, at det var første Gang, at en Lærer i Historien blev ansat 

ved Kjøbenhavns Universitet.

Da K .s Stilling et Par Aar efter var bleven forbedret tned et 

Kanonikat i Roskilde, indtraadtc han 22. Avg. 1591 i nyt Ægteskab, 

nemlig med Else Mule, Enke efter den bekjendte M. Iver Bertelsen, 

Forstander for Ringsted Kloster (II, 173). Ved dette Ægteskab med 

cn anset og begavet Kvinde vandt K.s sociale Stilling betydelig. 

Tyge Brahe var jævnlig hans Gjæst, ligesom K ., ofte som lædsager 

for Tyges berømte Søster Sophie B. (II, 601), ret hyppig aflagde Be

søg paa Hven. 1592 blev K . Professor i Græsk og indtraadte saa- 

ledes i de faste Universitetslæreres Tal. Ved samme Tid udgav 

han sit betydningsfulde Skrift om den lacedæmoniske Stat, der 

længe bevarede hans Navn blandt Evropas lærde. T yge Brahe 

tilsendte ham i den Anledning et Digt, hvori han forelagde ham 

det Sporgsmaal, hvorfor han ikke hellere anvendte sine store Evner 

paa Behandling a f Fædrelandets Historie. Det blev et Vink for 

Fremtiden.

Efter at det allerede 1592 havde været paa Bane at anvende 

K . i Forhandlinger med fremmede Magter, afgik han i Maj 1593 

med Steen Bille i en diplomatisk Sendelse til Skotland. Ved K.s 

Snildhed og Duelighed lykkedes det fuldstændig at udfore det be

troede Hverv, og ved det personlige Mod og den Raskhed, han 

viste under et Oprør, der tniede den skotske Konges og Dronnings 

Liv, gjorde han sig saa yndet a f Kong Jacob, at han i. Avg. 1593 

ophøjede ham i den skotske Adelstand og i et Brev til Christian IV 

omtalte hans Virksomhed paa den mest anerkjendende Maade. 

Dette gav da Anledning til, at K. siden jævnlig anvendtes i diplo

matiske Hverv baade hjemme og ude, og i Sommeren 1594 bad 

Dronning Anna a f  Skotland sin Broder Kong Christian om at
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sende K . over til hende, for at han kunde varetage hendes Tarv 

og hævde hendes Rettigheder over for den skotske Kansler. Dette 

skete dog ikke, maaske fordi den danske Regering havde bestemt 

at anvende K .s Evner paa anden Maade. Det var nemlig et længe 

følt Savn, at man ikke besad nogen Fremstilling a f  Danmarks 

Historie siden Saxos Dage. Mænd som Svaning og Vedel havde 

vel gjort betydelige Samlinger; men ingen a f  dem havde bragt 

noget for Lyset, der svarede til Forventningerne og Ønskerne. Da 

den lærde Skotte Peter Young i Foraaret 1594 havde været i Kjø- 

benhavn i en Statssendelse, havde han ikke blot talt med K. om 

Sagen og opmuntret ham til at tig e  fat paa Fædrelandets Historie, 

men ogsaa henledet de danske Regeringsmænds Opmærksomhed 

paa, at K . var den Mand, som vilde være i Stand til at bringe 

det længe savnede Værk til Veje. Resultatet blev. at det 31. Juli 

1594 blev overdraget K . at skrive Danmarks Historie paa Latin, 

medens den hidtidige Historiograf, .\nders Vedel, vel fik et Aars 

Henstand og det Hverv at skrive Historien paa Dansk, men der

efter maatte afgive sine Samlinger og sit Prælatur i Ribe til K . 

Det var Planen, at denne forst skulde skrive Christian IH’s og 

Frederik H’s Historie for derefter at fortsætte, hvor Saxo slipper, 

og det er kjendeligt, at han med Iver har søgt at samle det for

nødne historiske Materiale, i det han navnlig benyttede Rigsarkivet 

i større Omfang, end hidtil var sket; men naar det var forudsat, 

at han i et Tidsrum a f 6 Aar kunde fore Sagen til Ende, da blev 

denne Forventning dog fuldstændig skuffet. Skylden i saa Hen

seende hviler dog for en stor Del paa Regeringen, som ved hyppig 

Benyttelse a f K. i diplomatiske Seodelser hindrede havn fra med 

udelt Omhu og Iver at sysle med det ham paalagte historiske .Ar

bejde. I Vinteren 1597— 98 var han saaledes i Polen; den paa- 

følgende Vinter tilbragte han i London, hvor han paa den danske 

Konges Vegne førte lange og trættende Underhandlinger med den 

engelske Regering om Erstatning for Forurettelser tilføjede danske 

søfarende a f engelske Kapere. 1600 var K. udsendt til Kongressen 

i Emden, og 1601 var han atter i Polen i Regeringens Ærende. 

Ved sin Personlighed vidste K ., hvor han kom frem, at vække 

Opmærksomhed; navnlig fortælles der om den Yndest, han vandt 

hos Dronning Elisabeth i England, der gjærne underholdt sig med 

ham og fandt Behag i hans skjæmtefulde og smigrende Ord. Uhel

digvis vare Dronningens Ministre ikke saa lette at vinde, og K. 

maatte, trods sin umiskjendelige Dygtighed og Iver som Under*
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handler, vende hjem med uforrettet Sag, skjont pr}^det med en 

prægtig Cruldkjæde, som Dronningen havde foræret ham til Afsked.

Den Tillid, K . nød ved Hoffet i Kjøbenhavn, maatte ogsaa 

Ove Indflydelse paa hans Stilling ved Universitetet. Han var en 

mægtig Mand, der som saadan maatte æres, og til hvem der paa 

forskjellig Maade maatte tages Hensyn. i6oi valgtes han til Uni

versitetets Rektor. Den Dag, Værdigheden overdroges ham, mødte 

Kongen, Hertug Ulrik, Kansleren og en Del Hofembedsmænd for 

at overvære .\kten, og faa Dage efter indviede K . med stor Høj

tidelighed den nye Kollegiebygning, som Christian IV havde ladet 

opføre, og han sparede ikke paa Lovtaler over Kongen hverken i 

det pompose Program, hvormed han indbød tU Festen, eller i den 

virakduftende Tale, hvormed Bygningen indviedes.

Tiden for K .s Rektorat var endnu ikke udløben, da han i 

Dec. i6oi beskikkedes til Forstander for Sorø Klosters Gods og 

Skole. Men inden han havde faaet Tid til at sætte sig til rette i 

denne anselige Stilling, der syntes at love ham Otium til hans 

historiske Arbejde, døde han 14. Maj 1602. V ed hans Død vare 

kun de første 16 Aar a f  Christian l l l ’s Historie færdige fra hans 

Haand. Længe hcnlaa dette Værk utrykt, indtil H. Gram 1737 for

anstaltede en smuk Udgave af det samt andre Bidrag til den nævnte 

Konges Historie. K.s Historie er skreven paa godt Latin. Sit 

Blik har han særlig haft rettet paa Danmarks Forhold til Udlandet 

i det behandlede Tidsrum, medens han i ringere Grad har skjænket 

de indre Forhold sin Opmærksomhed.
Rørdam, Kbhvns Universitets Hist. 1537— 1621 III, 522 ff.

H . F . Rørdam.

—  Som Filolog har Niels Krag forst gjort sig bekjendt i 

Litteraturen ved sine «Grammaticæ Latinæ præcepta», som han 

udgav 1578, medens han var Rektor ved Kjøbenhavns Skole. Hans 

Hensigt med Udgivelsen a f denne Bog var dels den at befri Lærerne 

for det tidsspildende Arbejde med at diktere Disciplene Forklaringer 

til de grammatiske Regler, dels den at gjore det lettere for Di

sciplene at lære den latinske Grammatik baade derved, at de nu 

fik en Bog, som de kunde bruge hele Skolen igjennem, og derved, 

at Stoffet ordnedes paa en overskuelig Maade, og at Reglerne for 

en stor Del bragtes i Versform, saa at de bedre kunde fæstne sig 

i Hukommelsen. Men trods Forfatterens gode Hensigter faar man 

dog ved denne Bog, som helt igjennem er skrevet paa (ikke særlig
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godt) Latin i Form a f Spørgsmaal og Svar, nærmest kun et Indtryk 

af, i hvilket Ufore den latinske Grammatik den Gang laa, og hvor 

forfærdeligt et Fag den maa have været for de stakkels Skole

disciple. 1589 udgav han «Differentiæ Ciceroni$», som nærmest 

er et Bidrag til den latinske Synonymik, fvld a f mange Besynder

ligheder. i$$2 kom cn Bog a f  en helt anden Art: «Titi l.ivii Pa- 

tavini scntentiose dicta», et Excerpt a f  Sentenser fra alle Bøger a f 

Livius med et Tilhæng: «Sententiæ Sallustianæ>; Bogen er dedi

ceret til Prinserne Christian (IV) og Ulrik, og Forfatteren anbefaler 

den med, at saadan Læsning leder baade til «virtus» og til «cru- 

ditiow, som ere de to fornemste Maal, der maa tilstræbes i Livet, 

og som det særlig er a f  Vigtighed for vordende Fyrster at naa. 

Det betydeligste og eneste virkelig betydelige filologiske Arbejde a f 

K . er dog hans Skrift «De republica Lacedæmonionim libri IV», 

som han udgav 1593 i Heidelberg, efter at han 1592 var bleven 

Professor i Græsk ved vort Universitet. Værket er skrevet ganske 

i Smag med de antikvariske Arbejder, som hans samtidige Meursius 

udgav; det er en om stor Belæsthed vidnende og med stor Flid 

foretagen Samling og Sammenstilling a f Kildestedeme hos Oldtidens 

Forfattere til en Skildring a f det gamle Spartas Institutioner og 

Sæder, og den derpaa byggede Fremstilling a f Æmnet er givet i 

et let læseligt og ret smukt latinsk Sprog; men det skorter i høj 

Grad paa Kritik, saa at Værket nu ikke mere har stor Betydning. 

Det er dog blevet optrykt et Par Gange senere, dels i Gronovius’ 

«'rhesaiirus antiqvitatum Græcarum», dels i en Udgave i Leiden 

fra 1670. Af. C/. Gerfz.

K ra g , N iels, 1574— 1650, tU Trudsholm, Rigsraad, Søn af 

Mogens K. og Sophie Juel, blev født 14. Maj 1574 p«ia Agerkrog, 

sendtes 14 Aar gammel til en Skole i Lybek og der fra tU flere 

Universiteter i Tyskland, til Leiden og Frankrig. Hjemkommen 

ansattes han i Kancelliet 1596 og var øverste Sekretær 1603— 10. 

Der betroedes ham i Løbet a f denne Tid en Række forskjellige 

H verv; saaledes var han 1597 med i Arild Huitfeldts og Christian 

Bamekows Ambassade til England, 1599, 1604 og 1607 til Herredage 

i Norge, sendtes 1601— 2 med Gaspar Paslich til Rusland for at 

forhandle om Kongens Broder Hertug Hans' Ægteskab og fulgte 

1603 Christian IV  til hans Hylding i Hamborg. Tillige anvendtes 

han som Sekretær ved Grænsemødeme med Sverige 1601 og 1603 

i Flakkebæk; i Sammenhæng med det første Mode sendtes han
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s. A. til Nordlandene til Undersøgelse a f Grænseforholdene, og da 

der 1608 var berammet et Mode i Wismar med svenske Gesandter, 

hvor Hertug Henrik Julius a f Brunsvig-Lyneborg skulde mægle i 

Stridighederne, overdroges det N. K. og Joachim Hiibner at repræ

sentere den danske Regering; raen da de svenske Gesandter ikke 

indfandt sig i rette 'l’id, forlode de danske Wismar uden at oppebie

dem. 1610 fratraadte han sin Stilling i Kancelliet og ægtede 

16. Sept. s. A . Jytte Slyggesdatter Høg. Det følgende Aar fik han 

under Kalmarkrigen Inspektion over Forsvarsforholdsreglerne i Lunde

næs, Riberhus og Bygholm Len, forlenedes 1612 med Amsborg paa 

Øsel og blev derpaa 1613 Landsdommer i Jylland, til hvilket Em

bede Viborg St. Hans Klosters Len laa. Under Krigen med K ej

seren fik han i Dec. 1627 den betroede Stilling som Gcneralkrigs- 

og Zahlkommissarius ved Hæren. Da han 1640 fratraadte sin 

Landsdommervirksomhed, forlenedes han med Lundegaard paa 

Mors, hvilket læ n han 1649 ombyttede med Aarhusgaard, samtidig 

med at han i Juni optoges i Rigsraadet. Kun nødig skal han 

have givet sit Minde dertil; han følte sig gammel og svag, vistnok 

ogsaa bekymret over Landets Ulykker. 14. Maj 1650 afgik han ved 

Døden. Hans Enke fulgte ham i Graven i i .  Juli 1659,
J. Matthisson, Ligpræd. ov. N. K. (1651). y .  Fridencia.

K ra g , N iels, 1653— 1713, Gehejmeraad, Son af ndfr. nævnte 

Otte K., var ved sin Faders Dod kun 13 Aar gammel, hvorfor 

hans Morbroder Oluf Baron Rosenkrantz tog sig af hans fortsatte 

Undervisning og Opdragelse, i hvilken Anledning han opsatte en 

skriftlig Betænkning om, hvilke Studier der forekom ham bedst at 

«tjene til den Profession, som hans Stand vedkommer*, nemlig 

Statstjenesten, til hvilken K. ogsaa søgte at uddanne sig ved en 

Udenlandsrejse (1672). 1680 finde vi ham som Kammerjunker,

Aaret efter blev han Etatsraad og 1686 Justitsraad, 1693 fik han 

det hvide Baand og 1696 paa sin Svigerfaders indstændige Begjæ- 

ring, som Christian V  selv siger Gehejmeraads l'itel. Svigerfaderen 

var Niels Juel, h\is ældste batter Sophie ( f  5. Okt. 1722) han 

8. Febr. 1682 havde ægtet og derved forøget sine Godser Voldbjærg 

og Løjtved med Totterupholm (nu Rosendal). Ved sin Moders 

Død (1688) blev han end videre Ejer a f Skjoldemose, Flintholm og 

Egeskov. Det var formodentlig denne hans Egenskab som stor 

Godsejer, der i Begyndelsen a f Frederik IV 's Regering skaffede 

ham Sæde i den Kommission, der skulde udtale sig om Kongens
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Forslag til Vornedskabets Ophævelse. Han ses desuden at have 

fungeret som Deputeret i Politiretten, og 1710 blev han i. Deputeret 

for Finanserne, i hvilket Embede han døde 22. Febr. 1713.
Pontoppidan, Marmora Dan. I l ,  27$ f. ]Vad.

K ra g , O tte, 1611— 66, til Egeskov og Voldbjærg, Rigsraad, 

Søn a f den ovfr. nævnte Niels K . ( f  1650), blev fodt 29. .Avg. 1611 

paa Agerkrog. Hans Opdragelse foregik først hjemme, dernæst hos 

hans Faster og endelig paa Sorø Akademi. 1630 tiltraadte han sin 

Udenlandsrejse, der med en Afbrydelse 1635 varede til 163S; navnlig 

synes han at have dyrket Studiet a f  Retsvidenskaben, dels ved 

Universitetet i Padua, dels ved Rigskammerretien i Speier. Strax 

efter sin Hjemkomst blev han Sekretær i danske Kancelli, gik 1639 

som Gesandt til Sverige, fulgte 1640 Hannibal Sehested paa hans 

Ambassade til Spanien og 1643 Just H øg og Gregers Krabbe til 

Osnabriick. 1 Jan. 1645 blev han øverste Sekretær og forlcncdes 1646 

med Halsnø Kloster og Hardanger i Norge, hvilket Len han 1651 

ombyttede med Bovling i Jylland. 19. Okt. 1645 havde han i 

Odense Br>dlup med Anne Rosenkrantz til Skjoldemose, Datter a f 

Holger R . til Glimmingc. Han stod sig godt med de forskjellige 

Stormænd, hvis Indflydelse krydsede hinanden i Christian IV ’s sidste 

Dage, saaledes baade med Corhts Ulfeldt og Hannibal Sehested; 

ogsaa a f Kongen var han afholdt og 6k hans Portræt til Gave. 

Ligeledes hos Frederik UI var han godt anskreven efter hans Tron

bestigelse, fulgte ham paa hans Hyldingsrejser til Norge og Hertug

dømmerne og blev i Juni 1653 Medlem a f Rigsraadet, hvorved hans 

Stilling i Kancelliet ophørte. 1655 fik han i Steden for Bøvling det 

store Riberhus Len, indtil han 165S blev Lensmand paa Nyborg.

Med Bekymring saa han uden Tvivl Begivenhederne 1651, 

Hannibal Sehesteds og Corfits Ulfeldts Fald, der kom til at virke 

rokkende paa Adelens Stilling; thi hans Tankegang var udpræget 

aristokratisk, og han beklagede Udgivelsen a f  Ulfeldts Æresforsvar 

som et for ham overraskende Skridt, der stred imod hans Tro paa 

Rigshofmesterens Klogskab. Snart kom ogsaa Krigsbegivenhederne 

og med dem de overvældende Ulykker og Skuffelser. Fra Juli 1657 

hørte K . til det befuldmægtigede Udvalg a f  Rigsraadet, der som 

en Slags kollegial Forvaltningsinstitution havde den lidet misundelses

værdige Opgave at sørge for Landets bedste i Almindelighed og 

navnlig for Finanserne; dog var han ofte fraværende paa Sendelser 

til Provinserne, baade til Skaane, hvor han i Sept. skulde sætte
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Mod \ Hæren, og navnlig til Fyn. Her var han da ogsaa tilstede, 

da Carl Gustav bemægtigede sig Øen; han blev Svenskekongens 

Fange i Nyborg i de første Dage a f  Febr. 1658. Dybt bedrøvet 

over Fædrelandets Ulykke og over, hvad der ramte ham personlig, 

led han dog mest under den voxende Forbitrelse mod Adelen; 

•intet er mere ganget os til Hjærte*, skrev han til Joachim Gers- 

dorff, «end at vi a f  vore egne ilde skulde eltertales; disse Tider 

have mange Menneskers hemmelige Tanker aabenbaret». Frigiven 

efter Roskildefreden sendtes han lige for tiet nye Fredsbrud til 

Kronborg for at sørge for Slottets Forsvar. Under selve den anden 

Krig udfoldede han en betydelig Virksomhed, dels i Kjøbenhavu, 

dels om Bord paa Flaaden for at skaffe Proviant og Undsætning, 

særlig til Nakskov, og sendtes flere Gange til Kurfyrsten a f  Branden- 

borg paa Halvøen for at slutte Overenskomster med ham om Hjælp 

til Øerne; vigtigst var dog den Ambassade, der i Nov. 1659 be- 

troedes ham og Godske Btichwald. De afgik forst til Hertugerne 

a f Brunsvig-I^yneborg for at soge at faa dem til at støtte Danmark; 

Bestræbelserne glippede, og de rejste videre til Haag for at mod- 

»-irbejde den svenske Indflydelse og faa Gencralstateme til aktivt 

at hjælpe til Kjøbenhavns Befrielse. Heller ikke her blev Udbyttet 

a f Anstrængelserne stort, men Ambassaden strakte sig over 3 Fjer- 

dingaar; forst i Avg. 1660 kom K. tilbage til Kjøbenhavn.

Da stode nye store Begivenheder for Døren, og K . kom paa 

det skæbnesvangre Stændermode til at være en a f Hovedrepræsen

tanterne for .^delens Forsøg paa at fastholde sin tidligere Stilling 

og for dens Modstand baade mod Kongehusets Planer og mod de 

uprivilegerede Stænders Angreb. Det var ham, der 17. Sept. spurgte 

de konjungeredes befuldmægtigede, hvad de indbildte sig, om der 

ikke burde være Forskjel paa en Herremand og en Bonde, og 

rimeligvis 9. Okt. havde han paa Slotsbroen det bekjendte Sammen

stød med Hans Nansen, hvor han truede denne med Blaataam og 

fik til Svar Anvisningen paa Stormklokken i Frue Kirkes Taarn. 

Paa faa gjorde vel ogsaa Statsforandringen et mægtigere Indtryk 

end paa ham; han indskrænkede sit Hus og bad sine Venner have 

l'aalmodighed, thi dette kunde ikke staa længe. Helt tilsidesat 

blev han dog ikke a f den nye Regering; han aflagde ny Ed som 

Rigsraad, blev Medlem a f Statskollegiet og a f den store Lovkom

mission og benyttedes 1665 til en Sendelse til Gottorp. Men For- 

skjellen fra tidligere var dog overordentlig stor, Nyborg .'Vrot mistede 

han 1663, og han regnedes almindelig for en a f Hovedmændene i
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den mod Enevælden og særlig mod Christoffer Gabel Qendtlige 

Kreds. 4. Febr. 1666 dode han; hans Enke overlevede ham til 

10. Juli i688.

O. K. var ikke noget l>etydeligt Talent og indsaa fremfor alt 

ikke, at Tiden krævede en stor Imødekommenhed fra Adelens Side; 

fra hans Bønder klagedes ogsaa over hans Haardhed. Ikke desto 

mindre er der i flere Henseender noget ret s>Tnpathetisk over hans 

Personlighed; han havde ved Siden a f Sans for Malerier litterære 

Interesser, skaffede sig Oplysninger vedrørende nordisk Historie og 

besad et ikke ringe Bibliothek. Selv benyttede han ogsaa Pennen, 

forfattede en statsretlig Kommentar til Frederik IIFs Haandfæstning, 

der indeholdt en Retfærdiggjorelse a f dennes Baand paa Konge

magten, og skrev en Række Dagboger a f ikke uvigtigt Indhold.
M. Hemichsen, Ligpræd. ov. O. K. ( l 6 5 8 ). L*mv€rsUelspr<^. (1666). 

Danske Saml. 2. R. II, 62 ff. Kgl. Bibi., Ny kgl. Saml., Fol., Nr. 634 b (Dag

bog 1658). y .  Priderkia.

K ra g , P a lle , 1657— 1723, Officer, Son a f  Gehejmeraad Erik K. 

(s. ovfr.), blev født 6. Juli 1657. Efter meget ung at være bleven 

Kammerjunker og Premierlieutenant i Livregimentet (Fodgarden) 

fulgte han sin Frænde og Chef, Gcnerallieutenant Niels Rosenkrantz, 

da denne 29. Juni 1676 som forste Mand satte Foden paa Skaanes 

Grund; 2. JuU blev han saaret for Helsingborg; 4. Dec. udmærkede 

han sig særlig ved Lund; 26. Juni 1677 saaredes han atter ved den 

mislykkede Storm paa Malmø. Efter Freden blev han staaende i 

Livregimentet, indtil han 1682 med Oberstlieutenants Rang traadte 

over i Drabantgarden. Da denne 1685 udvidedes tU 6 Kontpagnier, 

fik K . et a f  disse og blev Oberst, men endnu s. A . kontraman- 

deredes denne Udvidelse, og K . kom paa Ventepenge. Han rejste 

nu til Ungarn for at overvære Krigen mellem de kejserlige og 

Tyrkerne. Ved hans Hjemkomst 1687 var det bestemt, at der i 

Steden for de spredte Gamisonskompagnier i det soodenQældske 

Norge skulde oprettes et hvervet Regiment, og K . blev saa stillet 

i Spidsen for dette, men vendte 1690 tilbage til Danmark for at 

tage Kommandoen over Prins Frederiks (fra 1699 Prins Christians) 

Regiment. Under Felttoget i Hertugdømmerne 1700 blev K ., der 

bl. a. med stor Bravour anførte Stormkolonnen ved Frederiksstads 

Indtagelse 13. April, udnævnt til Brigader, 1703 til Generalmajor, 

hvomæsf han fratraadte Regimentet, 1709 til hvid Ridder, 1710 til 

Gcnerallieutenant. De følgende Aar deltog han i Felttogene i Nord-
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tyskland og udmærkede sig navnlig ved Gadebusch 20. Dec. 1712 

ved de Anstrængelser, han gjorde for at afværge Nederlaget. Da 

Stenbock derefter truede Danmark, fik K. Kommandoen i Fredericia. 

Faren var dog snart ovcrstaaet, og K. tog saa endnu 1713 a f  Hel

bredshensyn sin Afsked a f  Krigstjenesten, hvorefter han udnævntes 

til Gehejmeraad og Stiftamtmand over Viborg Stift. 1 denne Stilling 

virkede han i 10 Aar indtil sin Dod, 25. Juli 1723 paa Katholm. —  

Ogsaa som Godsejer var K . knyttet til Jylland. Han havde 1689 

kjobt Katholm og var s. A. kommen i Besiddelse a f Mejlgaard, 

Øsiergaard m. m. ved Æ gteskab (8. Okt.) med Fru Helle 1'roIIe 

(f. 10. Juli 1657 t  26. Okt. 1722), Datter a f  Norges Statholder Niels 

T . Og Enke efter Iver Juul Baron H og ( t  1683). Hun fik, da hendes 

eneste Son, Niels Trolle Baron Høg, dode {1700), usus thictus a f  

Baroniet Hogholm i sin Levetid. Hun havde intet godt Lov som 

Godsbesidderindc. Harbou.

K ra g , R a sm u s, 1677— 1755, Sooflicer, nævnes forste Gang 

1698, da han som T.ærling var paa Togt til Lissabon med Fregatten 

«Hvide Falk*. 1699 ses han at have været i fremmed Tjeneste; 

han blev Aaret efter Undcrlieutenant, 1703 Prcmierlieutcnanl, 1709 

Kapitajnlieutenant, 1710 Kapitajn, 1713 Kommandørkapitajn, 1735 

Schoutbynacht og 1736 Viceadmiral; 1746 afgik han med Pension. 

1704 gjorde han Tjeneste i Orlogsskibet «Prins CarU i en Eskadre, 

som førte Frederik IV  til Norge. 1708 rejste han udenlands, hvor 

han væsentligst lagde sig efter Skibskonstruktion, men ogsaa gjorde 

Ijeneste paa den engelske Kanalflaade. Efter sin Hjemkom.st var 

han 1710— 12 Chef for forskjclligc Orlogsskibe, men blev 1713 flere 

Gange forbigaaet ved Avancement til Kommandørkapitajn. I Slaget 

paa Kjøge Bugt 1710 førte han Orlogsskibet «Nældebladet». 1715 

deltog han i Slaget ved Jasmund under Admiral Råben og sendtes 

a f  denne til Kongen med Efterretning om Kampens Udfiild, stærkt 

anbefalet a f  ham. 1720 begyndte man at anvende ham ved Skibs

konstruktionen, i det han da sendtes til Marstrand for at istand

sætte og klargjøre de der tagne Priser; senere konstruerede han 

en Del Orlogsskibe, om hvis Egenskaber Meningerne dog vare 

delte. Efter Judichærs Fald 1727 forestod han i et Par Aar Skibs* 

byggeriet paa Holmen; Skibsbygmesteren beskyldte ham imidlertid 

for Uefterrcttelighed, og en Kommission med den bekjendte, senere 

Fabrikmester, Benstrup som Medlem nedsattes for at bedømme hans 

Forhold; Resultatet blev, at man i Begyndelsen a f 1729 fratog K.
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Tilsynet med Skibsbyggeriet og overdrog det til Benstrup. 1726 

blev K . Formand i en Assuranceret for at dømme i Stridigheder 

mellem det da oprettede Assurancekompagni og de assurerende. 

1734 deltog K . som Medlem a f en Undersøgelseskommission i den 

Dom, der fældede hans Medbejler Benstrup som Fabrikmester. 1743 

var han Chef for en Eskadre paa Kjøbenhavns Red, men afløstes 

i denne Post a f  Danneskjold. Han dode 6. Okt. 1755. C. With.

K ra g , R a sm u s, 1763— 1838, Officer, blev fodt paa Gaarden 

Øje i Surendalen i Throndhjems Stift 9. Avg. 1763 og var Son af 

Major ved 2. throndhjemske Infanteriregiment Hans Hagerup K. 

(f. 1714 f  1787) og Dorothea f. Schnitler ( f  1789). Efter at have 

været Elev paa den mathematiske Skole i Christiania, hvor han i 

1780 erholdt Udnævnelse til Kommandersergent ved førnævnte Regi

ment, indtraadtc han paa Artilleriinstituttet i Kjøbenhavn og blev 

Bombarder a f  Artillerikorpset. i i .  Febr. 1784 udnævntes han til 

Dessinatør og karakt. Sekondlieutenant i Ingeniørkorpset og ansattes 

ved Fæstnings- og BygningsQenesten i Norge, dels i Christiania, 

dels i Frederiksvæm og Lavrvik. I 1793  ̂ udenlandsk

Krigstjeneste, først i kort Tid ved de østerrigske Tropper, som 

under Prinsen a f Koburg belejrede Valenciennes, og ved den preus

siske Hær, hvomæst han endnu samme Aar gik i nederlandsk 

Tjeneste og ansattes som Volontær il la suite ved Prinsen a f Ora- 

niens Generalstab samt senere som Ingeniør og Aide-Gcneralkvarter- 

mester, i hvilke Egenskaber han deltog i Felttogene 1793— 95 og 

bl. a. var med i Affærerne ved Menin og Maubeuge 1793, Cambrai 

og Landrecies, Gosselies, Jumet og Fleurus, Kanalen mellem Mecheln 

og Løwen 1794 osv. Under sit Ophold i Udlandet fik han 1794 

Karakter som Premierlieutenant a f Ingeniørkorpset, og efter Fred

slutningen i 1795 mellem Frankrig og Nederlandene tog han over 

disse Lande og Tyskland tilbage til Kjøbenhavn og gjenind- 

traadte i Tjenesten. 1795 udnævntes han til karakt. Kapitajn 

af Infanteriet og 1796 til virkelig Premierlieutenant af Ingeniør

korpset. Fra 1797— 1801 fungerede han som Ingeniør ved Nyborg 

og Korsør Fæstninger, og han udnævntes i 1798 til Generalkvarter- 

mester-Lieutenant. Da Stridighederne med England udbrøde i For- 

aaret 1801, ansattes han som Adjudant hos den kommanderende 

General i Fyn, hvilken Stilling han med forskjellige Afbrydelser 

beholdt til Begyndelsen af 1808. Han var tillige Ingeniør ved Ny

borg Fæstning 1801— 4 og anlagde i førstnævnte Aar Knudshoved
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Batteri. I 1803 udnævntes han til virkelig Ingeniorkapitajn, fun

gerede s. A. som Generalkvartermester-Lieutenant ved Troppesamlingen 

i Rensborg, i 1804 i kort Tid  som Ingeniør ved GlUckstadt Fæst- 

ning og i 1805— 6 paa ny som Generalkvartermester-Lieutenant ved 

Tropperne i Holsten. 1807 fik han Karakter som Major af Infante

riet, og han blev i Begyndelsen a f 1808 Generalkvartermester-Lieute- 

nant ved den nyoprettede Generalkvartermesterstab med Karakter 

som Oberstlieutenant a f Infanteriet. Han overtog 1809 Stillingen 

som Kommandør for det danske Ingeniørdetachement, senere kaldt 

den danske Ingeniorbrigade —  Ingeniorkorpset var den Gang delt 

i et dansk, et norsk og et holstensk Detachement (Brigade). Som 

saadan blev han 1809 Medlem af Kjøbenhavns Vandkommission og 

1811 højstkommanderende for Kjøbenhavns Brandkorps i lidebrands- 

tilfælde, hvilken sidste Stilling han beholdt indtil 1834. Han ud

nævntes 1810 til karakt. Oberst a f  Infixnteriet og 1816 til Oberst

lieutenant a f Ingeniørkorpset. 4. Sept. i8i8 blev han kaldet til 

Chef for dette, i hvilken Stilling, som han beklædte til sin Død, 

han 1821 forfremmedes til Generalmajor og 1836 til karakt. General- 

lieutenant a f Infanteriet.

Under hans Ledelse a f Ingeniørkorpset forefaldt en for dettes 

Virksomhed i et længere .Aaremaal vigtig Begivenhed. I 1832 paa

lagdes det ham nemlig, for at skaffe Korpset forøget Virkekreds 

ved efterhaanden at overdrage det flere tekniske Bestillinger, at 

udarbejde en Plan til Korpsets Overtagelse a f det under Rente

kammeret sorterende Vejkorps, a f  Vejvai-senet i Hertugdømmerne, 

af Havne- og Fyrinspektørembedet og a f  Inspektørembedet ved den 

slesvig-holstensko Kanal samt a f Feltiogeniorvæsenet, der tidligere 

havde været underlagt .Artillerikorpset. De vidtløftige Forhandlinger 

om denne Sag førte imidlertid kun til, at Vejkorpset (m i. Jan. 

1834 indlemmedes i Ingeniorkorpset, hvorved der tilførtes dette den 

for Korpsets Virksomhed og Officerernes Uddannelse saa betydnings

fulde Vejtjeneste, som forblev kn>ttet til det i 34 .Aar, i det den 

først i 1868 overgik til den civile Bestyrelse. —  K. erholdt Kom

mandørkorset a f Danebrogsordenen i 1826 og Storkorset i 1829. 

Kamt a f  et pludseligt Sygdomstilfælde faldt han 3. Jan. 1838 ved 

Frederiksholms Kanal i Kjøbenha\m om i den forbipasserende Prins 

af Glucksborgs (Kong Christian IX) Arme og bragtes til Garder

kasernen, hvor han kort efter udaandede. —  K. ægtede 29. Sept. 

1799 Frederikke Georgine f. Sehested (f. i. Avg. 1773 t  16. Febr.
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1834), Datter a f  Oberstlieutenant Anders S. til Karsholm og Bro

holm (f. T720 t  1799) og Wibeckc Maria f. v. Pulz (f. 1729 f  1810).

Norsk railit. Tidsskr. XLV, 5S6 £f. Tychsen, Fordfikacions'Ktaterne og 

Ingenicurkorpset 1684— 1893. Tycksm.

K ra g b a lle , C h ristian  M a ltfe , f. 1824, Præst, er en Søn af 

Prokurator Frederik Lemvigh K. og Conradine VUhelmine Louise 

f. Nissen. Han blev fodt i Vejle 27. Avg. 1824 og 1843 privat 

dimitteret til Universitetet a f Sognepræst, Dr. J. Muller i Vejby. 

1848 tog han theologisk Attestats, og derpoa blev han Lærer ved 

forskjellige Skoler, hojt skattet for det Liv og den Anskuelighed, 

med hvilken han kunde fortælle Bom Bibelhistorie. Efter at have 

udgivet Oversættelser a f  forskjellige engelske og n'ske Andagtsbøger 

begymdte han 1855 Udgivelsen a f  Tidsskriftet «Kirkelig Samlere 

(sluttet 1862), i hvilket Gnindtvig skrev de mærkelige .Afhandlinger, 

der senere ere samlede i hans «Den kristelige Børnelærdom*. Nogle 

Ytringer a f  K . selv, i hvilke Biskop Martensen saa «forvirret og 

vildledende Tale i Retning a f  det donatlstiskc Sværmeri*, var den 

nærmeste Anledning til Martensens og Grundtvigs Strid om Alter

bogsdaaben (1856), og de førte til, at Martensen nægtede at ordi

nere K ., som skulde have været Kapellan hos P. Rordam. Senere 

(1872) ordinerede han dog K . til dansk Hu5præ.st paa Lieute- 

nant Rosenmiillers Gods Tyllinge i Sverige, og der virkede K ., 

indtil han 188S blev kaldet til Sognepræst for Assens og Klakring 

i .Aarhus Stift. 1895 har han taget sin Afeked fra dette Embede. 

1852 havde han ægtet sit Næstsoskendebarn Elise Christiane Emilie 

Balslov (7 1895), Datter af Justitsraad, Kontorchef C. V. B.
Erslew, Forf. Le.v. Elviuii. Danmarks Præstehist. 1869— 84 S. 649, Mar

tensen, A f mil Levnel III, 63 f. H. Bnin, Biskop N. F. S. Grundtvigs Levnets- 

l»b II, 121 f. £ r. Nklsfsn,

K ra g e , E sk il, — 1325— , var rimeligvis Søn eller Sønnesøn a f 

en Eskil K., der allerede 1254 nævnes som Vidne under Kjøbenhavns 

Stadsret og 1275 var bispelig Foged paa Kjøbenhavns Hus. E. K. 

selv traadte i Hertug Christoffers Tjeneste og var hans Foged i 

Sønderhalland, da det sidste Brud skete mellem Hertugen og hans 

Broder Kong Erik Menved. Allerede 1316 faldt E. K . fra Halland 

ind i Skaane og indtog den kongelige Grænseborg Ørkellynge; 

Aaret efter foretog han et nyt Indfald, men i 1318 lykkedes det 

Kongens Drost Niels Olufsen (Bild, s. Il, 196) at trænge ind i 

Halland, hvor han indtog baade Laholm og Falkenberg; dog lod
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han E. K. drage frit bort, og denne har formodentlig nu sluttet sig 

til Hertug Christoffer, der havde søgt 'l'ilflugt i Sverige. Da Her

tugen besteg Tronen, kom E. K. til at indtage en fremragende 

Plads blandt hans Raader, og ved det Forlig, der i 1325 blev 

sluttet med Marsken Ludvig Albertseii om Hammershus, næ\Ties 

han umiddelbart efter de store Rigsembedsmænd. Han fulgte ikke 

sin Konge i I.andflygtighed 1326; men da Christoffer atter vendte 

tilbage til Danmark, stillede E. K. sig strax paa hans Side og hjalp 

ham bl. a. i en saa mislig Sag som Fængslingen a f  Biskop Tyge 

a f  Børglum (1329). Lige til Christoffers Dødsaar (1332) nævnes han 

blandt Kongens Raader, og han levede endnu 1337. Han ejede 

Vallø og synes at være Fader til Valdemar Atterdags tro Man<l 

Bo Falk (V, 49). K r. Erslez\

K ra g e , N iels, 1543, s. Crage (IV, 97).

K ragelu n d  (Kraglund), P ed er Jen sen , 1602— Si, Biskop, er 

født 21. Dec. 1602 i Bergen, hvor Faderen, Jens K ., var Kjøbmand. 

1623 blev han Student fra Bergens Skole. 1628 blev han Sognepræst 

i Faarevejle og Slotspræst paa Dragsholm, hvor Christian IV  og 

Frederik 111 undertiden hørte hans Prædiken og yndede ham paa 

Grund af hans «livligc og redelige Væsen*. Han tog 1635 Magister- 

graden, blev 1650 Biskop i Ribe og 1653 Dr. theol. Krigsaarene 

1657— 60 lagde ct tungt Tryk paa ham. Ribe By blev besat først 

a f Svenskerne og senere a f Brandenborgere og Polakker, og begge 

Gange maatte den udrede en betydelig Brandskat. K. maatte gjøre 

store Udlæg, paa samme Tid  som han mistede største Delen af sine 

Indtægter, der bestode af Tiender, som ikke bleve indbetalte, saa 

længe Krigen stod paa. 1659, da Ribe var overfyldt a f Flygtninger, 

der søgte ind fra Landet, begyndte en pestlignende Sygdom plud

selig at udbrede sig i Byen og naaede ogsaa til Bispegaarden. 
Iblandt de døde nævnes K .s Søn Mag. Knud K., Præst i Vejle, 

der havde søgt Tilflugt hos Faderen. 1660 modte K. paa Rigs

dagen i Kjobenhavn, hvor han skal have arbejdet ihærdig for 

Arveregeringens Indførelse. 1661 fik han bgesom T.andets øvrige 

Bisper Befaling til at afgive Erklæring om de Forbedringer, der 

burde foretages i Kirkeordinansen og de andre Kirkelove i .Anled

ning af Regeringsforandringen. Den religiøse Ufordrageligheds .Aand, 

der rørte sig hos hans Samtid, fremtræder i en meget skarp Form 

i hans Erklæring. Enhver, der afviger fra den augsbiirgske Be* 

kjendelse, vil han have udvist af Landet. K. var en nidkjær Em
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bedsmand, der visiterede flittig i sit udstrakte Stift indtil 3 Maaneder 

for sin Død, der indfaldt 13. Sept. 1681. —  Han har udgivet 2 

ubetydelige Andagtsskrifter og 2 Ligprædikener. Han ægtede i. 

(1628) Bodil Nielsdatter ( t  1634) og 2. (1634) Lene Thomasdatter 

( t  1697). der havde været i Huset hos Professor, senere Biskop, 

Jesper Brochraand, som gjorde deres Bryllup.
Gies^ing, Jubel-Lcerere I, 296 (C, Kinch, Ribe Bys Hist. og Beskr. II, 443 ff.

S, M . Gjelkrup.

K ra g en g e lt, G enete, f  1567, s. Cragengelt (IV, 99).

K ra g h , jvfr. Krag.

K ra g h , B oline M argareth a, 1810— 39, Skuespillerinde. Som 

saa mange andre a f  Balletbømene ved det kongl. Theater havde 

den lille Boline Abrahamsen, en Datter a f Kontrollør A., medvirket 

i Skuespillet —  hun findes første Gang paa Plakaten 30. Jan. 1816 

som Betty i «Ludlams Hule» — , og hun var ikke fyldt 13 Aar, 

da hun, som var fodt 8. Febr. xSio i Kjøbenhavn, havde, hvad der 

kan kaldes hendes egentlige Debut, 4. Nov. 1822 som Adonia i 

vSalomons Dom». Hun vakte i denne Barnealder stor Opsigt ved 

sin smukke Sang, og hun skuflede ikke de For\'entningcr, man satte 

til hende. Gradvis gik hun fremad fra de mindre Sangpartier til de 

større, og efterhaanden fik hun et betydeligt Repertoire i Vaude

villen og Syngestykket. Hun blev Publikums Yndling og ikke med 

urette, thi hun var i Besiddelse . a f  alle Egenskaber til at gjore 

Lykke. I det smukke Ansigt funklede et Par sjælden livfulde Øjne, 

hun havde en usædvanlig sirlig Figur, og over hendes hele Væsen 

var der udbredt et tiltalende Skjær a f  Tække og Ynde; hertil kom 

Sangstemmen, der, ihvorvel ikke stor i Omfang, var overordentlig 

behagelig, og i hvilken hun med sin fine Smag og sit dramatiske 

Foredrag forstod at lægge en Varme og Inderlighed, der henrev 

alle. Dog ikke blot i Syngestykket og Vaudevillen vandt hun 

Triumfer; hun vidste ogsaa i Skuespillet at hævde sin Plads, hvad 

Roller som Esperance i eøstergade og Vestergaden og Peblo i 

«Don Juan a f  Østerrign bedst vise. Derfor var det ogsaa et stort 

'Pab for Thcatrct, da hun dode allerede 24. Maj 1839 efter at være 

optraadt sidste Gang 29. Jan. s. A. som Brigitte i «Den sorte 

Dominon. Blandt hendes Roller kan man fremhæve: Zerline i 

cFra Diavolon, Cherubin og Susanne i «Figaros Bryllupn, Terezma 

i «Elskovsdrikken», Ninka i c Brama og Bajaderenn, Nicette i 

«Klerkevængetn, Emmy Robsard i «Festen paa Kenilworth*, Peki
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i «Priosen a f  Kina», Mariane i «Capriciosa», Bettly i «Schweitser- 

hytten», Rose i «Den Hlle Rødhætten, Zerline \ «Don Juan» og 

Madelainc i »Postillonen i Lonjumeau*. —  Hun ægtede TS33 Skue

spiller Chrisfian Kra^k, f. 5. Okt. 1803 f  5, Nov. 1S84. Han debu

terede paa det kongl. Theater 12. Dec. 1828 som Vilhelm i «Axel 

og Valborg* og havde under Dr. Ryges Instruktion tilegnet sig 

mange af dennes Manerer, fra hvilke han i sine tragiske Roller 

aldrig helt kunde frigjøre sig, hvorimod han i komiske Partier ofte 

var a f stor drastisk Virkning. Skjønt han stadig stod i anden 

Række, var han dog Thcatret en paalidelig Støtte, og hans Reper

toire omfatter ikke mindre end henved 350 Roller. K. optraadte 

sidste Gang 7. Nov. 1867 som Marquis de Torcy i «Et Glas Vand*.
Oversko«, Den danske Skueplads IV  og V. JEdgar Colliit.

K ra g h , P eter, 1794— 1S83, Missionær og Præst, var en Son 

a f  Gaardejer Michael K. i Gimming, nær ved Randers, og Kirstine 

Pedersdatter. Han blev fodt 20. Nov. 1794. 1813 blev han Student 

fra Randers Skole, 1817 thcologisk Kandidat. 1818 rejste han som 

Missionær til Egedesminde i Grønland, og der virkede han indtil 

1828, i det han foruden Egedesminde navnlig betjente et .\nnex i 

Diskobugten og (1825) paa ny optog den i 40 Aar nedlagte Mission 

i Upernivik. 1829 blev han Præst i Gjerlev og Enslev, ikke langt 

fra hans Fødeegn; 1838 blev han forflyttet til Eentrup og Hjerting 

i Ribe Stift. 1847 var han bleven udnævnt til Sognepræst for 

Kjettinge og Hregnlnge paa I r la n d ,  men ved kongl. Resolution 

ftk han Tilladelse til at blive i sit tidligere Embede. 1850 blev 

han kaldet til Præst i Øsby i Haderslev Provsti, og indtil 1881 

vedblev han at virke der. Efter sin Afskedigelse boede han i Øsby, 

og der døde han 25. Marts 1883.

Efter Hjemkotnsten fra Grønland udgav K. flere 'J raktater og 

en Prædikensamling paa Grønlandsk, og 1829 udkom der fra hans 

Haand en grønlandsk Oversættelse a f de sinaa Profeter og af 

Daniel. Denne blev (1832 og 1836) efterfulgt a f en Oversættelse a f 

flere a f  de historiske Bøger, og han skal ogsaa have oversat den 

største Del a f det gamle Testaments øvrige Skrifter, saaledes at 

hans .Arbejde kunde supplere N, G. Wolfs. Men hans senere Over

sættelser ere ikke bievne trykte. Derimod udkom der 1876 et 

Udtog a f den Dagbog, han havde ført under sin Missionsvirksom

hed. 1819 blev han i Grønland gift med Ane Marie I.idemark 

( t  1836), en Kjobmandsdatter fra Jacobshavn. Kort efter hendes Død

D anik IX . Avg* 1(9$. 29
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segtede han Maren Koch, en Søster til den bekjendte Patriot P. C. K . 

(ovfr. s. 314).
£rslew> Forf. Lox. Wiberg, Alm. Prtestehist. II, 318. Nielsen.

K ra g h , P oul H annibal, 1820— 90, Skolemand, er født 24. Marts 

1820 i Sest ved Kolding, hvor hans Fader, Mads K ., da var Præst. 

Hans Moder var Ursula Christiane f. Storch. Han blev 1837 Stu

dent fra Ribe, hvor han maa have haft H. J. Hansen (VI, 624) til 

Lærer, og tog i 1842 theologisk Embedsexamen. Fra 1843 

Død, 27. Febr. 1890, var han Lærer ved Odense Kathedralskole, 

fra 1844 som Adjunkt, fra 1854 som Overlærer. En særlig Adkomst 

til sidstnævnte Stilling havde han skaffet sig ved i 1851 at under

kaste sig en Magisterkonferens i sine Skolefag, Mathematik, Fysik 

og Astronomi. Hans klare, paa grundig Indsigt byggede Under

visning og hans hele Forhold som Lærer paaskjønnes af de mange, 

han underviste i de 46 Aar, og under de Forandringer, som Kra

vene efterhaanden undergik, vedblev han til det sidste at være en 

a f  Landets dygtigste Mathematiklærere. 1867— 86 var han Medlem 

a f Odense Byraad. 1852 ægtede han /Kte« Brohm (f. 182  ̂ f  1874), 

Datter a f  Overlærer B. ved Kathedralskolen.
Odense Kathedralskoles IndbydeUesskrift 1890. N , Q , Zeuthen^

K ra h e , C h ristop h er, 1642— 88, Præst, blev fod( i Leipzig a f  

borgerlige Forældre og studerede ved Universitetet der. 1665 kom 

han som Magister til Kjøbenhavn og lod sig indskrive ved denne 

Bys Universitet; men allerede i Slutningen a f  s. A . blev han ordi

neret a f Ærkebiskop Svane for at gaa som Legationspræst til Wien 

hos den danske Gesandt. Da han imidlertid indlod sig paa —  imod 

den ham givne Instrux —  at forrette evangelisk Gudstjeneste med 

Sakramentets Uddeling ude i Byen, blev han ved Nattetid fængslet, 

ført til Schlesien og uhder Dødsstraf forbudt igjen at vende tilbage 

til Wien. Efter adskillige Æventyr lykkedes det ham at naa Kjøben

havn. Han blev derefter a f Kongen 1668 beskikket til Rektor i 

Meldorf, ægtede Provst i Haderslev, Mag, Bonaventitfa Rehefelds 

Datter Cathrine Magdalene og blev kort Tid efter adjungeret sin 

Svigerfader i Haderslev; 1673 blev han hans Eftermand som Provst 

i Haderslev. Han døde 2. Avg. 1688. K . havde samlet et meget 

stort Bibliothek; men hans egne trykte Arbejder ere kun faa, et 

Par akademiske Afhandlinger og Ligprædikener,
Rbode, Haderslev Amts Be.skriv. S. l8 S f. Moller, Cimhria lit. II. Worm, 

Lex. ov. lærde Mænd. P. W. Becker, Hist. Afliandl. II, 7 f. Jantzen.



Kraiher^, NUls N k . Hanstn. 451

K raib erg , N iels N icolai H anseiii 1814— S8> Skolemand, er 

fodt i Aarhus 22. Okt. 1814 og Son af Skibsforer Hans Christian K. 

og Kirstine f. Andersen. Som ganske ung blev han Lærer ved en 

Privatskole, derpaa Huslærer og kom 1832 paa Lyngby Seminarium, 

hvorfra han dimitteredes 1833. I de folgende 2 Aar var han Privat

lærer i sin Fodeby, især i Sprog, oprettede her 1835 et Institut for 

Drenge og blev 1847 Tredjelærer og 1863 Overlærer ved Borger

drengeskolen i Aarhus. Fra denne Stilling søgte han Afsked 1883 

og dode 12. Dec. 1888 i Christiania, hvor en Datter af ham var 

gift. —  K . var en af Hovedmændene for den Reformbevægelse 

blandt Folkeskolens Lærere, der begyndte i Slutningen af Frede

rik VPs T id , og som søgte at vinde Stænderne, Regeringen og 

Almenheden for en Forbedring af Skolens og Lærernes Stilling. 

I Utrættelighed og Iver overgik K. .sine Medarbejdere Bering i 

Viby (II, i2o) og Carlsen i Slagelse (III, 379). 1 Aarhus oprettede

han en a f de forste danske Lærerforeninger, udgav for denne et 

«Konferensblad» 1841— 43 og skrev senere en Mængde Artikler 

i Aviser og Skoleblade, altid slagfærdig til at træde i Skranken for 

Lærernes Tarv. Helst optraadte K. dog paa Moder, da han besad 

en ikke ringe Veltalenhed, saaledes paa det i. almindelige danske 

Lærermøde |i Randers 1846 og paa de 3 store Moder i Aarhus, 

Kjøbenhavn og Odense 1850— 52. I mange Aar stod han i Spidsen 

for Lærer- og Skolemøderne i Aarhus og fremsatte 1863 først Tan

ken om de nordiske Skolemøder, der virkeliggjordes fra 1870. I 

Bestyrelsen for cDanmarks Lærerforening* havde han Sæde 1879— 3̂- 

Ogsaa 'paa det politiske Omraade deltog K . tidlig i Frihedsbevæ

gelsen, og 1858— 61 var han Folketingsn^and for Randers Amts

4. Valgkreds. 1856 foretog han en større pædagogisk Rejse til 

England. I Aarhus benyttede man hans store Arbejdskraft paa 

forskjellige Omraader. Han var Byraadsmedlcm og virksom for en 

Mængde hlanthropiske og sociale Formaal. Med rette staar der 

paa den Bavtasten, som Landsmænd satte paa hans Grav: «Han 

var den danske Folkeskoles og dens I.ærerstands dygtige, ihærdige 

og varme Talsmand*. K . ægtede 24. Okt. 1837 Ane Carine Bang 

(f. 16. Nov. 1816), Datter a f Skræddermester B. i Aarhus.
Erslew, Forf. le x . Danmarks Lærerforenings Medlemsblad 1883, N r. 10.

Joakim Larsen,

K r a k e w itz  (Krakowitz), Joachim , 1609— 42, Præst og Professor, 

var a f  adelig Slægt og født 18. Juli 1609 i Greifswald, hvor hans

29*
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Fader, Barthold K., var Professor ved Universitetet og Superinten

dent i Forpommern; Moderen hed Margrethe Jeger. Efter i nogle 

Aar at have været Professor i Ethik og Historie i sin Fødeby var 

han vistnok nogle Maaneder i 1639 Lektor ved Kapitlet i Roskilde, 

indtil han s. A. blev l.cktor i Logik i Sorø og tysk Præst der i 

Byen; han tog sig med Iver a f Ungdommens og de mere uvidende 

Menighedsmedlemmers Undervisning i  den kristelige Børnelærdom. 

1641 blev han Professor i Theologi i Soro, men hans Virksomhed 

her i lan d et blev for kort til, at han kunde udrette noget a f  varig 

Betydning, i det han døde allerede 9. Febr. 1642, efterladende en 

Enke, Marie, Datter a f hans medicinske Kollega Joachim Burser 

(III, 262). Var Forfatter til 13 moralske Dissertationer og en theo- 

logisk .Afhandling for Professoratet i Soro.
Tanber, Sorøe .Acadctnies Forfatn. S. 38. Ny Idrkehist. Saml. III, 173. 

208 ff, Worro, Lex. ov. lærde Mænd. Nyerup, Lit. Lex. Vilh. Bang.

K ra m er, jvfr. Cramer.

K ra m er, N icolaus, 1780— 1844, Skolemand, blev fodt 3. Dec. 

1780 i Tyrstrup ved Christiansfeld, hvor hans Fader var Landmand 

og Missionær i Brodremenigheden. Han blev dimitteret fra Haders

lev lærde Skole og studerede i Kiel, tog derefter theolog. Embeds- 

e.Kamen og blev Huslærer, Gift med en adelig Dame nedsatte han 

sig som Privatlærer i Rensborg, hvor han tSiS blev 2. Lærer ved 

den lærde Skole, 1830 sammes Rektor. ^Efter at have mistet sin 

Hustru og sine Born førte han et stille Liv og virkede samvittig

hedsfuldt for sin Skole. 1838 blev han udnævnt til Professor, 1839 

til Æresdoktor i Kiel. Med Undtagelse a f  et Par Skoleprogrammer 

har han intet udgivet. Han dode x. Dec, 1844.
Falck, Archiv f. Gesch. der Herxogth. Schlcsw., Holst. u. Lauenl>. V, 

U 2 ff . 185 ff. S. B. Thnge.

K ram p , Johann es L a se n iu s , 1808— 76, Haandværkerlærer, 

er født 5. Maj 1808 i KJobenhavn, hvor hans Fader, Frantz Søren

sen K., var Snedkermester; Moderen var Anne Christine f. Schiwe. 

Efter at være konfirmeret kom han i Lære hos sin Fader, og efter 

at være bleven Svend tog han 1831 Borgerskab som Snedkermester. 

Samtidig med at han oplærte.s i Snedkerhaandværket, tog han alle 

Præmierne i de Massmannske Skoler, gjennemgik Kunstakademiets 

Bygningsklasscr og erhvervede sig i det hele gode boglige Kund

skaber. Havde han fulgt sin Lyst, var han bleven Student, nu
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nøjedes han med at tage den for at blive Officer i borgervæbningen 

nødvendige Examen. Men den unge Borgerlieutcnant var en usæd

vanlig Snedkermester. Han skrev Sange, udgav en Digtsamling (1S34) 

og var aktivt Medlem i et Par dramatiske Selskaber. Det varede 

imidlertid ikke længe, før hans Livlighed fik bestemte Maal. Han 

vilde arbejde for Haandværksstandens theoretiske Uddannelse, og 

han tog fat inden for sit eget Lav. 1837 stiftede han ^Foreningen 

a f  Snedkere til Kundskabernes Fremme i Professionens Theori® 

(senere kaldet »Snedkernes 'J’egneforening*), som han med et kort 

Mellemrum var Formand for til 1844. Aaret før havde han oprettet 

det tekniske Selskab, der i. Nov. 1843 aabnede den almindelige 

Haandværkerlæreanstalt det tekniske Institut, og her fik K. sin 

Gjerning for l.ivet. Han ophørte med at være Snedker og blev 

som Inspektor det nævnte Instituts Leder. Der er imidlertid endnu 

en Forening, der skylder K.s Initiativ sin Oprettelse. K. onskede 

at støtte Haandværkeme paa anden Maade end ved at bibringe 

dem Kundskaber, han vilde samle dem til enig Optræden i deres 

fælles Interesser og da navnlig i Kampen for den gamle, nedarvede 

Lavsinstitution, der burde bevares. O g allerede 1840 havde han da 

stiftet «Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn®, i hvilken der op

rindelig kun kunde optages Haandværkerc, og som skulde være cn 

konservativ Modvægt mod den i 1838 stiftede, friere Industriforening. 

Haandværkerforeningen, som hvis stadige Sekretær K . udfoldede en 

ikke ringe Virksomhed, trak dog som bekjendt det korteste Straa, 

den hindrede ikke Næringsloven af 1S57, der fastslog almindelig 

Næringsfrihed. K.s store Værk er og bliver det tekniske Institut, 

og ved dettes Jubilæum i 1868 hyldedes han derfor varmt, og det 

saa meget mere, som han ogsaa havde været virksom for de tek

niske Skoler i Provinserne, i hvilken Anledning han allerede 1850 

var bleven Æresmedlem a f Borger- og Haandværkerforeningen i 

Kjøge. Ogsaa den i de Massmannske Søndagsskoler udrettede 

Gjerning stod han nær. 1849—55 han Direktør ved dem, 

1855— 75 deres Sekretær og fra 1875 paa ny Direktør. Paa den 

tekniske Undervisnings Omraade kom der imidlertid nye Strømninger 

op, og da en af Industriforeningen foranlediget Komité, i hvilken 

K. for øvrigt havde Sæde, førte til, at «det tekniske Selskabs Skole» 

som en stor, statsunderstøttet Centralskole for Kjøbenhavn afløste 

det tekniske Institut, var K.s Gjerning afsluttet. Han afgik med 

Pension i. Okt. 1876 og døde allerede d. 30. s. M. En Kreds af 

Mænd, der repræsenterede Haandværkerforeningen og det tekniske
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Selskab rejste et Minde paa hans Grav og stiftede et Legat, der 

bærer hans Navn. Da han 1847 tog sin Afsked fra det borgerlige 

Infanteri, fik han 'l'itel a f  Krigsraad. —  20. Juli 1833 havde han 

ægtet Christiane Magdalenc Frølich (f. 24« Jan. 1809), hvis Fader 

var Forpagter a f Hovedgaarden Egemarke ved Kalundborg.
Erstew, Forf. Lex. Ulustr. Tid. X V U l, 55 U A . Bauer, Soedkemes Tegne- 

forening. Samme, HaandvÆrkerforeningen i Kbhvn. C . Nyrop, Biclr. 1. dansk 

Haandværkerundervisnings Hist. Nyrop,

K ran old , R u dolph  H einrich C a rl Conrad, 1819— 89, Departe

mentschef, Theaierchef, en Søn af Institutbestyrer i Itzeho, Cand. 

theol. Wilhelm Heinrich Otto Emanuel K. og Louise Wilhelmine 

f. Dreessen, fodtes 25. Nov. 1819 i Itzeho, blev 1838 dimitteret fra 

Ratzeburg Kathedralskole til Universitetet i Kiel, tog sammesteds 

juridisk Examen 1842, blev 1843 ansat som Volontær i Rente

kammeret, udnævntes 1847 til Fuldmægtig i det under Kammeret 

sorterende slesvig-holsten-lauenborgske Revisionskontor, blev 1849 

Bureauchef under den blandede Bestyrelscskommission for Hertug

dømmet Slesvig, overgik 1850 til den tilsvarende Stilling i den da, 

med 'l'illisch som overordentlig Regeringskommissær, udelukkende i 

den danske Konges Navn oprettede civile Styrelse a f Slesvig og 

fungerede tillige fra samme Tid som Chef for denne Styrelses 

2. Departement. Oprettelsen a f Ministeriet for Hertugdømmet Sles

vig 1851 forandrede foreløbig ikke hans Embedsforhold, i det han 

først 1852 blev definitivt udnæ\Tit til Departementschef i det nævnte 

Ministerium. 1862 blev han Generaldecisor for det slesvigske Regn

skabsvæsen, men afskedigedes fra denne Stilling i Anledning af 

Fredslutningen 1864. Desuden var han 1856— 63 Medlem af Rigs- 

raadet, og under den slesvigske Stænderforsamlings Moder i 1855, 

1860 og 1863 fungerede han som kongl. Kommissarius.

1864 blev han, den tysk fødte og tysk opdragne, om end fuldt 

ud loyale, Mand, konstitueret som Chef for det kongl. Theater og 

Kapel, en Udnævnelse, der, navnlig i hint tunge Aar, ganske 

naturlig hos mange maatte vække stor Indignation. I de 2 Aar, 
han beklædte denne Stilling, skete der dog næppe noget ved 

Theatret, som kunde siges at krænke den nationale Følelse, og i 

økonomisk Henseende maatte hans Administration, under hvilken 

han ‘ som i sin hele øvrige Embedsvirksomhed —  lagde saa vel 

Forretningsdygtighed og Energi som Humanitet for Dagen, betegnes 

som forholdsvis vellykket. Kravene paa Sparsommelighed fra The-
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aterbcstyrelsens Side kom dog netop da (1866) saa stærkt til Orde 

i Rigsdagen og godkjendtes i et saadant Omfang a f Kultusministeren, 

at han fandt det rigtigst at trække sig tilbage. Han levede nu 

som Privatmand, indtil han fra Begyndelsen a f Aaret 1870 overtog 

Embedet som Amtsforvalter i Odense, hvilket han beklædte til sin 

Dod, 8. Febr. 1889. Han var 1852 bleven Justitsraad, senere s. A. 

Etatsraad, 1866 Konferensraad og 1878 Kommandør a f 2. Grad af 

Danebrog. 19. Dcc. 1851 ægtede han Anne Marie Christiansen 

(f. 19. Juli 1825 t  16. Jan. 1885), en Datter a f Agent Andreas C. 

i Flensborg. G. Knngelbach.

K ran old , W ilh elm  H einrich A u g u st, 1818— 50, Officer, er 

født i Itzeho 12. Jan. 1818 og Broder til foregaaende. K .s Lyst 

fra Barndommen af var at blive Soldat, og da der ikke kunde 

blive Raad til at holde ham paa Akademiet, lod han sig, 15 Aar 

gammel, hverve ved Livregiment lette Dragoner, hvor han hurtig 

avancerede til Korporal. 1836 fik han Tilladelse til i Kjøbenhavn 

at forberede sig til den militære Højskole, tog 1838 en fortræffelig 

Adgangsprøve og blev efter at have underkastet sig Generalstabs- 

examen udnævmt til Premierlieutenant å la suite i Artilleriet med 

Anciennitet fra 1844. Ved Krigens Udbrud 1848 blev K. strax 

ansat som Adjudant, først ved Avantgarden, senere ved 3. Brigade 

under Olaf Rye, der ikke noksom kan fremhæve saa vel hans 

administrative Dygtighed som glimrende Mod. Han forfremmedes 

s. A. til Kapitajn og blev Adjoint i Generalstaben. 1 Felttoget 

1849 beklædte han med fortrinlig Duelighed Stabschefsposten ved 

forskjellige Brigader a f Korpset i Sundeved og paa Als, og i 1850 

drog han ligeledes i Felten som Brigadestabschef, da ansat ved

2. Brigade under Baggesen. Slagdagen ved Isted (25. Juli) satte 

dog hurtig en Grænse for den fremragende unge Krigers Livsbane. 
Han blev truffen a f en Kugle i Brystet, da han under Brigadens 

Marche mod Langsø sprængte tilbage til Undersøgelse a f Forholdene 

ved Øvre Stolk, hvorfra en heftig Skydning fra Fjendens nu begyn

dende Overfald lod sig høre. —  14 Dage før sin Død havde K. 

ægtet Albertine Julie Dåne, Datter af Major Hans Christian D. 

(f. 1790 t  1845) og Emilie Charlotte f. Juncker (f. 1794 f  1827).
Den dansk'tyske Krig 1848—50, udg. af Generalstaben, III, 1515 ff.

5. A , Sørettsen.

K raru p , C h ristian  Johan L od berg, 1765— 1820, Præst og 

Seminarieforstander, Søn af Præsten Niels Bygom K. ( f  1799) og
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Christine Sophie f. Loclberg, er fodt i Vinkel i Viborg Stift 25. Juni 

1765. Han dimitteredes fra Aarhus Skole 17S4, tog theologisk Atte

stats 1787 og blev s. A. Sognepræst for Navr og Sir Menigheder i 

Ribe Stift, hvorfra han 1794 forflyttedes til Borris og Faster ved 

Ringkjøbing. Efter hans Forslag oprettedes 1S06 Seminariet i Borris, 

det første i Jylland. Han blev 1812 Amtsprovst for Bolling, Hamme

rum, Hind og Nørre Herreder i Ringkjøbing Amt. 1815 hk han 

Bevilling paa at oprette et Skolebogtrykkeri i Borris. Han tog 1819 

sin Afsked som Præst, men vedblev at være Seminarieforstander og 

Amtsprovst til sin Død, 3. Okt. 1820. Han ægtede 1788 Christine 

Fabricius (f. 1768 j  1S22), Datter a f Præsten C. F. i Lejrskov. —  

K . har udgivet en Del pædagogiske og landøkonomiske Skrifter; 

men hans Navn er især knyttet til hans Seminarium. Dette blev 

oprettet med meget smaa Midler; den Bygning, der opførtes til det, 

kostede kun 400 Rdl., og det dreves med stor Sparsommelighed; 

saaledes tilvejebragte.^ det nødvendige Brændsel, ved at Semina

risterne selv skare Torven i Præstegaardens Mose. Men K . var en 

god Økonom, og det lykkedes ham at samle en anselig Bogsamling 

og andre Midler til Undervisningen saa vel som at skaffe dygtige 

Lærere. Ogsaa i andre Henseender stod Seminariet i stor Anseelse, 

og det tillige med Vesterborg gjaldt for de bedste a f de saakaldte 

Præstegaardsseminarier.
Erslew, Forf. Lex. J. Larsen, Bidrag til den danske Folkeskoles Hist. 

S. 228 ff. z .

K raru p , C h ristian  N ielsen, 1768— 1S33, Præst, Broder til 

ovfr. anførte C. J. L. K.., er født i Vinkel Præstegaard 5. Jan. 1768. 

Han dimitteredes fra Aarhus Skole 1784, tog theologisk Attestats 

1789 og blev resid. Kapellan i Skanderborg 1794, Sognepræst til 

Aalc og 'Pørring i .Aarhus Stift 1798, forflyttet til Vivild og Vejlby 

i samme Stift 1S05 og Konsistorialassessor 1811. Han døde 20. Juni 

1833. Grunden til, at han fremfor de fleste andre Præster hædredes 

1809 med Danebroges Ridderkors, var, at han havde vundet Kongens 

Gunst ved at virke for Dyrkning a f  Krap, Hør og andre Handels

planter. Han fik derfor Understøttelse til at rejse rundt i Landet 

og virke for denne Sag, og det var et Forslag a f ham om Op

rettelsen a f et Industrimusæum, der gav Anledning til, at der paa 

L>mgby Seminarium indførtes Undervisning i at dyrke Handels

planter. Men K . havde ikke Broderens praktiske Natur; han var 

i høj Grad distrait og ubehjælpsom, hvad der ogsaa viser sig i de
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Skrifter, han lod tr\*kke. Saaledes bar et Tidsskrift, han 1819 be

gyndte at udgive, Titelen: «Ergane, Pallas med Ceres og Eusebia. 

Om Fremglidningcr til Kyndigheds Gavn a f Grund og T id  forhojet, 

i Fædreland, ved gudsindet Opmærksomhed i at øjne, nytte, nyde 

Skaberens og Forsynets 'I'ilbude, til Dels især siden Gud tillod 

Fjendevold i8o7». —  Han ægtede 1795 Kirstine Thomsen (f. 1767 

t  1854), en Landmandsdatter.
Erslew, Eorf. Lex. X . Kock.

K raru p , F red erik  C h ristian , f. 1852, Præst og theologisk 

Forfatter, er fodt i Løgumkloster 31. Marts 1852; hans Forældre 

vare Præsten Niels Peter K. og Jensine f. Skierbeck. Han blev 

Student fra Aalborg 1870 og theologisk Kandidat 1878. Efter at 

have været Aluranus paa Borchs Kollegium og efter i Aarene 1881 

— 83 at have foretaget en videnskabelig Udenlandsrejse, blev han

1884 Sognepræst i Mariager, hvorfra han 1893 forflyttedes til Sorø.

1885 tog han den theologiske Licentiatgrad for Afhandlingen «0m 

Forholdet mellem det guddommelige og menneskelige i Christi Per

son*. Senere har han forfattet «Om Undergavens Stilling i den 

kristne Kirke» (1888), der fremkaldte et Modskrift a f  A . Schack; 

som Gjensvar paa dette skrev han (1889): cHvori er Underkraften 

begmndetH S. A. holdt han Forelæsninger paa Universitetet over 

Moralfllosofl Og har 1894 udgivet «Grundrids a f den kristelige Ethik». 

K . er oprindelig paa virket a f Grundtvig og især a f  S. Kierkegaard; 

senere cr han ved Studiet a f  Schleiermacher og Kant og som Di

scipel a f  A . Ritschl bleven ført ind paa en selvstændig Prøvelse af 

det kirkelige Læresystem. Skjont han kjendelig gaar ud over de 

som orthodoxe afstukne Cirænser, er hans Standpunkt dog ingen

lunde Rationalismens; det kunde maaske nærmest betegnes som cn 

kristelig Positivisme. J sit sidste Skrift vil han begrunde Moralens 

nødvendige kristelige Karakter i Modsætning til den moderne hu

mane Kthik. I .  Juli 1885 ægtede han Marie Mohr, Datter a f  Gros

serer i Kjobenhavn Henrik 'L. M.
Elvius, Danmarks Præstehist. 1869— 84 S. 348. Llnivci’siietsprogram til 

Reformationsfesten 1885 S. 184. Scfwusboe,

K ra ru p , Jan u s B a lth a za r , f. 1829, Landokonom. Han er født 

i Nykjøbing paa Mors 22. Juli 1829 og Son a f  Stiftsprovst Jens K . 

og Amoldine Christine f. Wormslev. Efter den praktiske Uddannelse 

kom han paa Landvæsensinstituttet paa Hxu-aldslund, blev senere
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(1851— 55) Lærer der, og da Instituttet det sidste Aar flyttedes til 

Skaarupgaard (ved Aarhus), overtog han dets Ledelse. Han be

styrede Skolen, der senere forlagdes til Davgaard (ved Vejle), til 

1874, da den ophævedes. A f Landbrugsundervisningen har K. ind

lagt sig betydelig Fortjeneste. Han har maaske fremfor nogen 

anden bygget Broen mellem den Tid, da Landbrugslærens Grund

lag var den empiriske Viden, og Nutiden, da Landbrugsundervis

ningen hviler paa Naturvidenskabernes Grund. Ogsaa ved sine 

Foredrag i Landboforeningerne og ved sine Artikler i Landbrugs

pressen (navnlig om Sædskiftet, Sommerstaldfodringen og Udvik

lingen a f  vort Kvæg) har han bidraget til Landbostandens Oplys

ning. —  Da K. 1874 havde solgt Davgaard, kjobte han en Gaard 

i Ørnstrup ved Horsens, paa hvilken han boede indtil 1892. Saa 

flyttede han til Assens, hvor hans Tid har været optaget a f at ud

arbejde et stort Værk om ^Landbrugets Udvikling i Danmark fra 

1835 indtil Nutiden*, hvoraf i. Del udkom i 1895. —  31. Juli 1856 

ægtede K. Sofie Elisabeth Caroline Krag, Datter a f Sognepræst 

Mouritz G. K.
Galschiøt, Landbrug og I.Andni«nd i Danm. .j HerUL

K raru p , Jan u s F red erik , f. 1841, Historiker. F. K ., Søn a f 

nedennævnte Provst Ove Thomas Nicolai K ., er født 6. Marts 1841 

i Ulvborg. Han blev Student Odense^i859 og tog 1866 Magister

konferens i Historie. 1863 blev han Stipendiat i Gehejmearkivet, 

1870 Assistent og 1882 Registrator, fra hvilken Stilling han 1889 

ved Rigsarkivets Oprettelse afskedigedes med Ventepenge. Med 

offentlig Understøttelse gjorde han 1871— 72 og 1877 kortere Rejser 

til Belgien, Holland, England og Sydtyskland, og 1876 udgav han 

et lille Skrift om det engelske Arkiwæsen i Anledning a f  C. F. 

Wegeners Jubilæum. K. forestod Redaktionen a f  det 1878 udgivne 

Register til «Scriptores rerum Danicamm*. Foruden en Del An

meldelser i c Hist. Tidsskrifts har han leveret mange Bidrag i <Per- 

sonalhist. Tidsskrift*, a f  hvilket han var Redaktør 1880— 82, og i 

flere andre Tidsskrifter. Blandt disse tnaa særlig omtales en A f

handling om Zeniernes Rejser i «Geogr. Tidsskrift* II. 1870— 77 

var han Medlem a f den danske historiske Forenings Bestyrelse.

O . Nielsen.

K ra ru p , J en s H en rik , 1735— 91, Præst, blev fodt 19. Febr. 

1735 Hovedgaarden Dejbjærglund (ved Ringkjøbing), som hans 

Fader, Christian K . ( f  1769), ejede; Moderen hed Constance f. By-
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gum ( t  1766). Han gik i Ribe Skole, hvor han nod Undervisning 

a f  den udmærkede Rektor Chr. Falster, a f hvem han ogsaa 1751 

dimitteredes. 1756 tog han Attestats, Derefter laa han i 5 Aar 

paa Borchs Kollegium. 1765 blev han Præst paa Avernakø og for

flyttedes 1768 til St. Jørgens og Sønip Sognekald ved Svendborg, 

i hvilket Embede han døde 24. Juni 1791. Han var en kundskabs

rig Mand paa mange Omraader og interesserede sig levende for 

landøkonomiske Spørgsmaal. Ved Siden deraf havde ;han ogsaa 

udbredt Læsning i alt, hvad der angik Fædrelandets Statistik og 

Personalhistorie; og adskillige Forfattere have hostet Gavn a f  de 

Efterretninger, K . meddelte dem til deres Arbejder. For det ge- 

nealogisk'heral diske Selskab var han en flittig Korrespondent og 

indsendte til det «en utrolig Mængde brugbare .Anmærkninger*. 

Han blev gift 1766 med Sophie Hansen, Datter a f Forvalter |H. 

paa Egeskov. Hun indgik 2. Æ gteskab med Præsten Christen 

Barfoed i St, Jorgens og døde 1806.
Nyerup, LiU Lex. Lærde Efterr. 1791, S. 431. Krarup, Stamtavle ov. 

den krarupske Familie, 2. Udg. (1871). A.Janizen.

K raru p , ffico la i C h ristian  M ohl, 1831— 75, Ingeniør, var 

Son a f nedennævnte Skolebestyrer Niels Bygom K . og fødtes

28. Juli 1831 i Kjøbenhavn. Efter at have taget Landmaalerexamen 

blev C. K. i 1855 polyteknisk Kandidat. Han arbejdede et Aars 

l'id  ved Anlægget a f  Korsorbanen og var derefter ansat ved Tele

grafvæsenet (indtil 1865 i Vejle og derefter til 1870 i Kjøbenhatm). 

K . har imidlertid sin væsentligste Betydning som Ingeniør for Op

varmnings- og Ventilationsanlæg, i det han her hjemme var den 

forste, der udforte saadanne Anlæg med rationel og videnskabelig 

Begrundelse. Det var nærmest en Tilfældighed, der bragte liam 

ind paa Studier i nævnte Retning, i det man under hans Ophold 

i Vejle stillede ham den Opgave at befri Byens Klublokale for 

Tobaksrøg og senere at konstruere Ventilationsovne for Byens Fri

skole. Efter en Rejse til Frankrig, hvor han studerede Ventilations

anlæg under den paa dette Omraade bekjendte Tekniker General 

Morin, vandt han Videnskabernes Selskabs Præmie i 1868 for sin 

udmærkede Besvarelse a f en Pri.sopgave om Ventilation a f  Privat

bygninger, og herefter blev der af forskjcllige offentlige Myndig

heder givet ham saa mange Hverv angaaende Opvarmnings- og 

Ventilationsanlæg, at han opgav sit Embede og ganske helligede 

sig denne Gren af Ingeniør væsenet. A f de Arbejder, han har ud
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fort, fortjene særlig at nævnes hans Undersøgelser over Kommune

hospitalets Ventilation (udg. 1869) og Projekteringen og Udførelsen 

a f  Varme- og Ventilationsapparaterne i flere kjøbenhavnske Skoler, 

St. Knuds Kirke i Odense, Folketingssalen paa Christiansborg Slot, 

det nye kongl. Theater og den norske Stortingsbygning, Arbejder, 

som i flere 'l'ilfælde vare særlig vanskelige, fordi de skulde ind

ordnes i gamle Bygninger.

Des værre endte Døden tidlig (29. Marts 1875) hans udmærkede, 

banebrydende Arbejde, der har lagt Grunden til den betydelige 

Virksomhed, som senere er udfoldet her hjemme i samme Fag, og 

som for en stor Del har bygget paa hans Forsøg og paa de a f 

ham fremdragne Principper, saaledes at vort Land er kommet til 

at indtage en høj Plads paa Opvarmnings- og Ventilationsteknikkens 

Omraade. ^  I 1874 blev K . udnævnt til Professor. 28. April 1871 

ægtede han sit Næstsoskendebam Sophie Magdalene Krarup (f. 1. Avg. 

!84i ), Datter a f  Provst Enoch Chr. K.
lUustr. TW. X VII. Ck. Amht

K raru p , N iels B ygo m , 1792— 1842, Skolemand, blev fodt

29. Avg. 1793 i Navr, Ribe Stift, hvor hans Fader, ovennævnte 

Chr. Joh. Lodberg K ., var Præst. Dimitteret 1812 fra Aarhus Skole 

studerede han forst Theologi, men kastede sig snart med Iver over 

biologiske Studier og vandt allerede 1816 Universitetets Guldmedaille 

for en Afhandling om Dionysius Halicamassensis' Kilder. 1816 blev 

han Lærer i Latin i Borgerdydskolen paa Christianshavn med Ud

sigt til at blive Skolens Inspektør. K. laa den Gang paa Kegensen 

og deltog paa mange Maadcr i Datidens litterære Undersøgelser 

og Fejder: han var en a f »Tylvten», som udfordrede Baggesen til 

en Disputats paa Latin, og stod især i et nært Forhold til Poul 

Møller. 1821— 24 foretog han en videnskabelig Rejse til Tyskland, 

Italien og Frankrig, paa hvilken han erhvervede sig den filosofiske 

Doktorgrad i Jena. Efter sin Hjemkomst indtraadte han i sin 

gamle Plads som Borgerdydskolens »første Lærer*, men var sam

tidig Inspektor paa Borchs Kollegium , hvor han skrev et Par 

grammatiske og kritiske Afhandlinger («Dc natura et usu impera- 

tivi», 1825, og »Observationes in libros Ciceronis de republica*, 

1826— 27) samt i Nyerups »Magasin for Rejseiagttagelser» gav Med

delelser om sin Udenlandsrejse. 1828 blev han Borgerdydskolens 

Bestyrer og bragte som saadan Skolen i stor Anseelse. Det var 

hans Maal «at bringe Skolen i Flor*, og den regelmæssige, af-
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maalte, noget pedantiske og tørre Mand, som i Skolen holdt paa 

den strængestc Orden, fandt sig i, at nogle a f hans Lærere med 

den udmærkede Mathematiklærer og Skoleinspektor Svenningsen i 

Spidsen uden for Skolen førte et meget ubundet og uregelmæssigt 

Privatliv. Ogsaa hos K. selv var der en Modsætning imellem hans 

Forkjærlighed for den gamle Dannelse med Latin som Hovedfag 

og en vis Tilbøjelighed til at indføre nye Ideer i Undervisningen. 

Han lod saaledes Drengene i Undervisningstimerne fordele som 

Lærere og Elever, medens han selv gik omkring i Klassen og lyt* 

tede til «den indbyrdes Unden'isning», om hvilken han i Aarene 

1824— 27 havde fort en levende Brevvexling med Major Abrahamson. 

Efter at K. var bleven Skolebestyrer, gik han ganske op i denne 

Gjerning og skrev kun pædagogiske Programmer. Det sidste haml* 

lede om ^Oprettelse a f Elysier eller Asyler for formuende Folks 

Børn» (1842).

K. ægtede 1829 Christiane Amalie Mohl (f. 21. Jan. 1803 f  6. Maj 

1876), Datter a f  Kammerraad Hans Christian M. Ved sin Død, 

10. Dec. 1S42, efterlod K. Sønnerne Nic. Chr. Mohl K . (s. ovfr.) og 

Hans Acton K . (f. 14. Scpl. 1836). Denne blev Cand. philol. og 

oprettede i Vejle en Privatskole, som efterhaanden udviklede sig 

til en fuldstændig Latin- og Realskole; 1894 blev han udnævnt til 

Professor.
Erslew, Forf. I..ex. Helms, Boigerdydskolen p. Krshavn 1787— 1S37. 

Birkedal, Personl. Oplevelser I, 25 ff. 5 . B . Tkrige,

K r a r u p » N iels B ygo m  C h ristia n , 1802— 65, Landøkonom, 

Sfjn a f ovennævnte Præst Christian Nielsen K . ( f  1833), blev født 

i Aale Præstegaard ved Horsens 12. Jan. 1802. Efter at have taget 

Artium 1822 studerede han et Par Aar ITieologi, var fra 1825— 3̂5 

Lærer ved Seminariet i Lyngby og Forpagter a f  Lyngby Præste* 

gaard. Det sidste Aar forpagtede han F'rijsendal under Frijsenborg, 

og her oprettede han 1837 den første I^andbrugsskole i Danmark. 

Der var alt tidligere gjort forgjæves Forsøg paa at oprette Lami* 

brugsskoler, saaledes i Aarhundredets Begyndelse paa Næsgaard paa 

Falster og 1830 paa Morupgaard ved Sorø. Først for K. lykkedes 

Forsøget, hvortil i væsentlig Grad bidrog det Tilskud a f  700 Rdl., 

som Land husholdningsselskabet ydede Skolen i dens første 3 .Aar. 

1840 flyttedes Skolen til Haraldslund ved Aarhus, hvor den fort

sattes i 15 Aar. Det var ingen egentlig Bondeskole, og de fleste 

Elever synes at have været Sønner a f  Embedsmænd og andre uden
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for Landbruget; dens Kursus var beregnet paa 2— 3 Aar, Sommeren 

var viet de praktiske Arbejder, Vinteren den theoretiske Under

visning. Til 1S55 ledede K . selv Skolen, hvortil han syntes ypperlig 

egnet. Han var en kundskabsrig Mand med lyst Hoved og livlig 

Aand, der forstod at gjore Undervisningen tiltrækkende for de 

unge; dertil var han en dygtig Praktiker, der ved Mergling og 

Grøftegravning, Jordplanering og gjennemført Brakning —  Løfte

stængerne for Datidens Landmænd —  drev Haraldslund saaledes, 

at Gaardcn ogsaa i praktisk Henseende blev et godt Lærested.

K . er ikke blot den, der gjennemførte Tanken om en Fag

skole for unge Landmænd, han er ogsaa Skaberen a f  vore alminde

lige Landmandsforsamlinger. Det var nemlig paa hans Opfordring, 

at Randers Amts Husholdningsselskab 23. Maj 1845 udsendte Ind

bydelse til «de danske I^andmænds Forsamling», der skulde af

holdes sammen med «en landøkonomisk Basar» i Kanders. K. 

valgtes til Præsident for denne den forstc danske Landmandsfor

samling og ti! Vicepræsident for den 3. Forsamling i Aarhus 1847. 

—  Ogsaa ad litterær Vej virkede K. for Landbruget. Han var 

1834— 3̂7 Medredaktør a f  «Ugeblad for den danske Bonde» og 

udgav 1844— 46 de 2 første Aargange a f  cLandokonomisk Maaneds- 

skrift«. I «Tidsskrift for Landøkonomi», 1844 og 1847, har han 

gjort Rede for Skolen paa Haraldslund. —  K ., der 1850— 55 var 

Landstingsmand, og som 1827 havde ægtet Henriette Manniche, 

Datter a f Konsistorialraad Joh. Gottfr. M., døde 26. Febr. 1865 i 

Kjøbenhavn. 1841 var han bleven Landvæsenskommissær.
Barfod, Rigsdag^-Kal. Erslew, Forf. Lex. Petersen, Blade af 1.4mdbrugets 

Hisc. i Aarhus Amt S. 42. I^ndbrugs-Ordbog III. Tuxen, Unge Landmænd-s 

Uddannelse S. 14 IT, Hertel.

K ra ru p , O ve T h o m a s N icolai, 1799— 1862, Præst og Land

økonom. Han er Broder til ovfr. næ\Tite Niels Bygom Chr. K . og 

fødtes 19. Dec. 1799 i Aale Præsiegaard ved Horsens. Han blev 

Student fra Aarhus 1818 og theolog. Kandidat 1823, blev 1825 Præst til 

Navr og Sir i Ribe Stift, forflyttedes 1837 til Ulvborg og Raasted i 

samme Stift (blev Provst 1845) og 1852 til Flødstnip paa Fyn, hvor 

han var Præst til sin Dod, 19. Juni 1862. Han ægtede 6. Juni 1826 

Susanne Mathilde Tang ( f  1805), Datter af Kammerraad Niels Kiær 

T . til Nørre Vosborg. —  K . var en dygtig og nidkjær Præst, men 

det er dog som Landokonom, at hans Na\Ti vil mindes. Datidens 

Præster vare jo  saa godt som alle tillige Landmænd, og K . tog
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sig med levende Interesse a f  denne Del a f sin Gjeming. 1 Halds 

Beskrivelse a f  Ringkjøbing Amt nævnes han som en dygtig ung 

Landmand, og i cn ret vid Omkreds var han Foregangsmanden i 

landøkonomisk Henseende. Det var dog først paa Fyn, at hans 

agronomiske Virksomhed fik videre Felt. Grundig havde han sat 

sig ind i det engelske Agerbrug, og ivrig arbejdede han for at 

gjøre vort Landbrug delagtigt i de engelske Fremskridt. Han be

gyndte med at dyrke Rodfrugter i større Udstrækning, han indsaa 

Betydningen a f Kvægets rigelige Ernæring og den deraf følgende 

større Gødningsanvendelse, anstillede systematiske Forsøg med Kunst

gødning og virkede ivrig for dens Anvendelse osv. Den intensive 

Maade, paa hvilken han drev Flødstnip Præstegaards Jordbrug, 

vakte betydelig Interes.se, om den end, efter Indførelsen (1858) a f  

kunstig Vanding efter engelsk Mønster, blev for kostbar. Man 

valfartede fra alle Egne a f Landet til Flodstrup for at blive bekjendt 

med Fremskridtene der, hvilke K . selv har beskrevet i »Ugeskrift 

f. Landmænd«. Han skrev en Del, dels i det nævnte Blad, dels 

i »Ugeblad for den danske Bonde«, og 1861 udgav han »Bemærk

ninger om vort danske Agerbrug« og 1862 «Om Kjøbstædemes 

Skatteforhold, a f en Landmand«. Han havde planlagt Udgivelsen 

a f et Landbrugsblad: »Den danske Bonde«, da Døden tog ham.

K . nød megen Anseelse blandt Landmændene, hvad der bl. a. gav 

sig Udslag deri, at Svendborg Amts landøkonomiske Selskab ud

nævnte ham til Æresmedlem.
Erslew, Forf. Lex. Ugeskr. f. Landmænd 2. R. IV. Tidsskr, f. Landøk. 

3. R. X. Landbrugs-Ordbog III. Galschiøt. Landbrug og Landmænd i Danm.

Jf. Hertd.

K rattm an , H erm an, — 1704, kathol.sk Prædikant og Forfatter, 

var fodt i Danmark og havde studeret i Kjobenhavn, men drog 

derefter til Udlandet (o. 1666), og her gik han over til Katholicis- 

men. Blivende Sted fandt han i Paris, i det han indtraadte i det 

derværende Dominikanerkloster. Ludvig X IV gjorde ham til sin 

Prædikant og gav ham en betydelig Aarpengc, for at han helt 

kunde ofre sig for Omvendelse a f Nordboer, Hollændere og T y

skere, som kom til Paris. T il Støtte for denne sin Virksomhed 

udarbejdede K. en Katekismus og en Haandbog med Bonner, Bods

salmer m. m. Begge disse Skrifter udkom forst paa Tysk (1692), 

dernæst paa Hollandsk, til sidst ogsaa paa Dansk. Den danske 

Katekismus blev trykt i Strasburg 1693; den danske Udgave af
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«Haandbogen* udkom sammesteds, men, som det fremgaar a f en 

tilfældig Ytring (S. 276), forst 1696. Begge Skrifter vidne om al

vorlig Religiositet, men ere aldeles uforsonlige over for Protestan

tismen. K. loste sin Livsopgave med afgjort Held; i hans efterladte 

Bogsamling fandt man en Fortegnelse over 200 Nordboer, som han 

havde draget over til Katholicismen. Blandt disse var hans be- 

romte Slægtning Jac. Winslow, som satte K. meget højt og havde 

hans Billede paa sin Væg, og i hvis Arme K. døde (1704). De 

danske i Paris vidste, at Pater K. førte et antaget Navn, men man 

kunde ikke oplyse, hvad han oprindelig hed. Imidlertid kan der 

næppe være Tvivl om, at han er identisk med en vis Bertel Erik

sen fra Odense, der var Søn a f Raadmand Erik Jørgensen og Anne 

Hcrtelsdatter Wichmand, en Halvsøster til Winslows Mormoder. 

Denne Bertel Eriksen blev immatrikuleret ved Kjøbenhavns Uni

versitet 1653, men senere, hedder det, drog han til Udlandet og 

vendte ikke mere tilbage.
Skand. Lit.-Selsk. Skr, i8 i$ , S. 206 ff. H am  O lfik.

K ra tz , W u lf  H ieron ym u s, 1592— 1657, Officer, født i det 

merseburgske 12. Juli 1592, indtraadte 1626 under Trediveaarskrigen 

i dansk 'I'jeneste som Kapitajn og blev 1633 Oberstlieutenant i 

Falk Lykkes skaanske Regiment til Fods. 1637 naturaliseredes han 

som dansk Adelsmand i Anledning a f  sit forestaaende Giftermaal 

med Sophie Ramcl, Datter a f Rigsraad Henrik R. og Else Brahe. 

Ved Kjøb kom han i Besiddelse a f Herregaardene l^uegge og 

Sirkjøbing. K. var en duelig og kundskabsrig Officer, der nod 

megen .Anseelse saa vel hos Christian IV  som senere hos Frede

rik III. I Krigen 1643— 45 forte han Titel a f  kongelig General- 

adjudant og forrettede i denne Egenskab Tjeneste i den skaanske 

Hær under Ebbe Ulfeldt. 1646 udnævntes han til Oberst og Chef 

for det skaanske Regiment, og han blev s. A. a f  Marsken Anders 

Bille bragt i Forslag til at indtrædc i dot «Krigskollcgiiim a f gode, 

i Krigen vel forfarne Mænd», som Marsken den Gang ønskede op

rettet. 1651 traadtc han sammen med Marsken, 4 Rigsraader og 

daværende Oberst Axel Urup til Overvejelse af, hvorledes den paa

tænkte Hærreduktion bedst kunde iværksættes, og i Slutningen af 

1652, da der var Fare for Krig med Sverige, fik han i Forening 

med Axel Urup og Niels Krabbe Ordre til at afgive Betænkning 

om, hvilke Foranstaltninger der kunde træffes for at værge Skaane 

mod ct «hastigt Indfalds. I den 1657 begyndende Krig kom K.
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ikke aktivt til at deltage; han var alt den Gang svagelig og blev 

af Kongen kaldet til Raadslagning i Kjobenhavn. Her døde han 

26. Sept. s. A. S. Å . Sørensen.

K ra tzen ste in , C h ristian  G ottlieb, 1723— 95, Naturforsker og 

liøege, fødtes i Wernigerode og døbtes her 2. Febr. 1723; hans 

Forældre vare Thomas Andreas K., den Gang Lærer ved Over

skolen i Wernigerode, senere Raadmand og Borgmester sammesteds, 

og Maria Elisabeth f. Mannessen. Efter at have gjennemgaaet 

Skolen og allerede her faaet sin naturvidenskabelige Sans og Kund

skab udviklet, navnlig ved Benyttelse a f den for Videnskaben inter

esserede Pietist Grev Christian Ernsts righoldige Bibliothek, dimit

teredes han 1742 og drog til Halle, hvis Universitet den Gang var 

vel egnet til at befæste ham yderligere baade i den Pietisme og 

den naturvidenskabelige Interesse, hvortil Grunden var lagt i Werni

gerode. Begge disse Retninger træde ogsaa frem i den flersidige 

litterære Produktion, han allerede som ung medicinsk Student med 

en ganske usædvanlig Energi udfoldede. 1743 publicerede han et 

«Beweis, dass die Seele ihren Kdrper baue», ganske i Stahls pie

tistiske Medicins Aand, fra hvilken han imidlertid snart som andre 

a f hin Tids unge Naturvidenskabsmænd emanciperede sig for der

efter at slutte sig til den gjennemfort rationel-videnskabelige Retning, 

maaske under Indvirkning a f  Haller, hvem han havde lært at kjende 

i Wernigerode. 1744 fremkom a f ham en experimental-fysisk A f

handling: «Vom Aufsteigen der Dunste und Dåmpfe» (snart efter 

publiceret ogsaa paa Fransk), en prisbelønnet Besvarelse a f  en a f  

Akademiet i Bordeaux stillet Opgave. Den unge Student havde 

her den store Æ re at erholde 1. Pris.

Endnu i 1744 offentliggjorde han ogsaa ct til selve Lægekunstens 

Omraade hørende Skrift, «Abhandlimg von dem Nulzen der Elec- 

tricitat in der Arzneiwissenschaft», der meddeler Resultater indvundne 

ved Ben)ttelse a f  en a f  Greven a f  Stolberg anskaffet Elektriser

maskine og er særlig mærkeligt ved at være det første egentlig 

lægevidenskabelige Skrift om den nyopdagede Naturkrafts Anven

delse i Lægekunsten; paa Basis a f cn i Stahliansk Aand formuleret 

hypothetisk Doktrin om Elektrifikationens Virkemaade proklamerer 

han den nye Kurmethodes storartede Resultater med en Sangvinitet, 

der i det hele er karakteristisk for ham, men som for øvrigt laa i 

l'iden. I en senere Afhandling om Elektrifikationen, og efter at 

han selv havde gjort forskjellige Erfaringer, udtalte han sig dog mere

Dansk U ogr. Lex. IX . Avg. 1895. to
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kritisk derom. Til Erhven^else a f  den filosofiske Magistergrad (1746) 

behandlede han videre Elektricitetens hele Theori i en latinsk A f

handling, hvori han forkaster den da a f  Franklin opstillede unitariske 

Doktrin og antyder en Hypothese om den Dualisme, som senere 

vandt Gyldighed.

Ved denne uscedvanlige Forsker- og Forfatterenergi erhvervede 

han sig saa megen Anseelse, at han omtrent samtidig med sin 

medicinske Doktorpromotion i 1746 udnævntes til Professor i Fysik 

ved Halles Universitet, altsaa kun 23 Aar gammel; 1748 optoges 

han som Medlem a f det kejserlig Leopoldinske Akademi under 

Navnet Dædalus III og modtog s. A . en Kaldelse til St. Petersborg 

som Professor i Mekanik ved det derværende Akademi. Her satte 

K . navnlig sin Kraft ind paa Løsningen a f navtiske Problemer; 

i en akademisk Festtale 1751 fremhæver han selv de forskjellige 

Opdagelser, han til bedste for Navigationen har gjort, nemlig et 

forbedret Instniment til Bestemmelse a f  Polhøjden, Forbedringer 

ved Kompasset og ved Kronometeret. For at prøve sine Instru

menter gjorde han paa den russiske Regerings Foranstaltning 1752 

en længere Sørejse fra Arkangel om Norge til St. Petersborg, i det 

han tillige udførte Gradmaalinger og andre astronomiske Observa

tioner i det nordlige Rusland. Paa Tilbagevejen til St. Petersborg 

kom han i Sommeren 1752 til Kjøbenhavn, og rimeligvis skete ved 

denne Lejlighed de første indledende Skridt til Indkaldelse a f  den 

unge tyske Videnskabsmand, der havde vist lovende Evner i den 

Retning, som man den Gang over^t og ganske særlig ogsaa i de 

danske Regeringskredse begyndte at sætte en overordentlig Pris 

paa, Naturvidenskabernes udstrakte praktiske Anvendelse til bedste 

for Land og Befolkning. Ved Reskript a f  25. Maj 1753 udnævntes 

K . til Professor i Experimentalfysik og tillige til Professor medicinæ 

designatus ved Kjøbenhavns Universitet med en extraordinær Løn

ning a f  600 Rdl. Den sidste Udnævnelse fik han vel nærmest 

kun for derved at kunne efter Senium naa et Ordinoriat i det 

medicinske Fakultet, hvorved Kongens Kasse kunde fritages for 

Udgifter til hans Lønning; i den gjældende Fundats var der nemlig 

ikke normeret noget selvstændigt Professorat i Fysik. Virke skulde 

han derimod ikke just for Lægevidenskabens, men for de funda

mentale Naturvidenskabers Fremme, og han skuffede i saa Hen

seende ikke Forventningerne.

Ankommen til Kjøbenhavn i Sept. 1753 begyndte han allerede 

i Okt. sine Forelæsninger. Ved den imponerende Arbejdskraft og

k «,
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Utr^etteligbed, som K . i sin paafolgende lange Funktionstid stadig 

udviklede som Universitetslærer, staar han, navnlig for den tidligere 

Del a f  dette Tidsrum, i en lys Modsætning til de allerfleste a f 

sine danske Kolleger og til hele den Aand, der den Gang var 

herskende ved Universitetet. Han nøjedes ikke med de obligate 

4 Timers ugentlige Forelæsninger, men holdt i mange Aar i Gjen- 

nemsnit endog 4 Timer naturvidenskabelige Forelæsninger daglig, 

ja  paa sine gamle Dage endnu 2 Timer daglig, indtil han som 

Senior fritoges for at holde Forelæsninger (1792).

Han begrænsede sig saaledes paa ingen Maade til sit Hoved

fag, Experimentalfysikken, men han dyrkede dog fremdeles denne 

med ganske særlig Forkjærlighed. Ikke blot gav han regelmæssig 

fysiske Kollegier for de studerende, men holdt ogsaa private Demon

strationer over Experimentalfysik, hvilke han forstod at gjore under

holdende ved ægte gammeltysk Gemytlighed, Lune og Spøg, og 

som bleve stærkt besøgte, navnlig a f  den fornemme Verden. Hans 

Forelæsninger over Experimentalfysik udkom i forskjellige Udgaver 

baade paa l'ysk . Latin og Dansk (i. Udg. 175S). I Forbindelse 

med den egentlige Fysik vedblev han i Kjøbenhavn ivrig at dyrke 

astronomiske og meteorologiske Studier og publicerede paa alle disse 

Omraader talrige Afhandlinger, navnlig i Videnskabernes Selskabs 

Skrifter; strax efter sin Ankomst til Kjøbenhavn i 1753 var han 

bleven Medlem a f Selskabet.

Den hidtil forsomte Kemi laa det ham ligeledes stærkt paa 

Hjærte at fremme, og til Trods for alle Hindringer holdt han stadig 

keraisk-farmacevtiske Kollegier forbundne med praktiske Øvelser, 

i det han selv indrettede sig Laboratorium paa egen Bekostning. 

Ogsaa Fag, der laa uden for hans pligtmæssige Virkeomraade og 

ham i det hele fjærnere, tog han sig af med samme Iver, saaledes 

Naturhistorien, der i større Omfang ikke tidligere var bleven fore

dragen ved Universitetet, og som han i talrige Semestre docerede 

efter Linnés System og med Benyttelse a f  Naturaliesamlinger, hvilke 

han ligeledes selv bragte til Veje. Han paatog sig ogsaa ufor

trødent at skrive Texten til et Pragtværk over Konkylier, som 

Regenfuss udgav med Understøttelse a f den danske Regering (1758). 

Den noget søgt-humoristiske Text behagede imidlertid ikke Hoffet 

og blev tii Dels kasseret.
Heller ikke den egentlig lægevidenskabelige Undervisning und

lod K . ivrig at tage sig a f  lige fra sin Ansættelse, skjønt han 

indtil 1763, da han rykkede ind i medicinsk Ordinariat ved Bueh-

30*
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walds Dod, egentlig ingen Forpligtelse havde dertil. Men lige over 

for den Ladhed og Forsømmelse af Undervisningen, som begge 

Ordinarii, Buchwald og Friis, gjorde sig skyldige i, kunde den sam

vittighedsfulde og utrættelige K. ikke andet end tage Affærer, og 

Prokansleren Pontoppidan siger i en af sine Indberetninger: «De 

tvende Mcdici hindres gemenligen ved praxin roedicam og slet 

Helbred, hvorimod Professor K . som Extraordinarius forretter det 

meste«.

1 sin raangeaarige Stilling som Consistorialis anvendte han, 

som det noksom fremgaar a f Konsistoriums Arkiv, sin uudtømmelige 

Energi til at fægte for Videnskabens Ret og bekæmpe al Slendrian 

og smaalig Egoisme fra sine Kollegers Side. Trods al Modstand 

satte han ved sin Ubøjelighed, der i øvrigt let kunde udarte til 

doktrinær Halsstarrighed, eflerhaanden adskilligt igjennem, om end 

hans vigtigste Bestræbelser til Naturvidenskabernes Fremme, saaledes 

navnlig under Forhandlingerne forud for Fundatsen af 1788, væsentlig 

strandede. Indførelsen af en reguleret offentlig medicinsk Examen 

i 1769 skyldtes ham. 1 den stadige Kamp mellem det medicinske 

Fakultet og det anatomisk-kirurgiske Theater, senere det kirurgiske 

Akademi, støttede han trofast sit Fakultet.

1 sin hele Aandsdisposition var K. hovedsagelig 1'hcoretikeren, 

og de fleste af hans talrige Afhandlinger beskæftige sig fornemmelig 

med Videnskabens theoretiske Side. Han er i sine Skrifler ikke 

sparsom med Theorier og Hypotheser, ofte noget løst udkastede, 

men ogsaa a f og til genialt antydende og foregribende Videnskabens 

senere Udvikling. Imidlertid var han tillige i høj Grad gjennem- 

trængt a f sin l'id s Iver for Naturvidenskabernes frugtbringende 

Anvendelse i det praktiske Liv og viser sig stadig at være optagen 

a f  saadanne Bestræbelser. Havde han i St. Petersborg været op

tagen a f Navigationen i de store Have, saa var senere i Kjøljen- 

havn Luftsejladsen et a f  de Problemer, hvis frugtbringende Losning 

han stadig kredsede om. Sine astronomiske og meteorologiske 

Forskninger, hvilke i øvrigt en 'Pid lang særlig samlede sig om 

Maanens Indflydelse paa Atmosfæren, søgte han ufortrødent at 

gjore nyttige i Vejrforudsigelser, om han end ikke gjorde sig skyl

dig i saadanne dristige Spaadomme som den, Baggesen spøgende 

har refereret om en Orkan med Jordskjælv, der en vis Dag skulde 

ødelægge Kjøbenhavn —  Rygtet herom blev udspredt i Hoved

staden, som det synes ved en Misforstaaelse a f K .s Udtalelser paa 

en Forelæsning. Sine kemiske Indsigter var han ivrig for at be
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nytte i Industriens Tjeneste, og med stor Varme og Sangvinitet 

støttede han sin tidligere hallensiske Studiekammerat J. G. Krichsens 

(IV, 533) højst uheldige Projekter om Salpetertilvirkning i det store 

i Norge og Danmark. For de gamle alkymistiske Guldmagerkunstcr 

viste han ogsaa en vis sangvinsk Sympathi og kom a f denne Grund 

i cn vidtløftig Polemik med den tyske Kemiker Wigleb, der lod 

K . hore ilde for hans Lettroenhed. Ligeledes sogte han at an

vende sine kemiske Kundskaber til Sundhedsplejens Fremme; han 

advarede saaledes i Dagspressen mod Brugen a f slet fortinnede 

Kobberkar, hvorved han kom i Krig med Kjøbenhavns Kobber- 

smeddelav, der ikke uden cn vis Virkning svarede ham med en 

Satire over de «theoretiserende Reformatorer, der ved at subtUisere 

kan finde Døden udi alle Ting«. For Hygiejnen var K . over

hovedet meget virksom; særlig ivrig agiterede han mod Ligenes 

Begravelse ved Kirkerne og havde en væsentlig Andel i Kirke- 

gaardenes Oprettelse uden for Byen.

Ogsaa paa Sygebehandlingens Omraade gjorde han sig gjtel- 

dende, om end egentlig Lægepraxis maatte ligge ham noget fjærnt. 

Sine Elektricitetskure i Halle gjenoptog han i Kjøbenhavn, i øvrigt 

efter et bestemt kongeligt Mandat, og hans akademiske Tiltrædelses- 

program handler om denne Kurmethode, som han kan gjøre sig 

til a f  at have indført i selve lægevidenskaben, men hvis videre 

praktiske Udøvelse han dog snart overlod til Jensenius og Hof

drejeren Spengler. I flere senere akademiske Afhandlinger be

handler han therapevtiske Spørgsmaal, saaledes føre hans ihærdige 

Undersøgelser over Centrifugalkraften •—  hvilke han først var 

kommen ind paa ved Betragtning a f  de russiske G>mger —  ham 

til at fremsætte det ejendommelige Forslag at anvende denne Kraft 

til at drive Blodet hos syge bort fra Hovedet; heraf venter han 

sig udmærkede Restiltater. Hans Velvilje bragte ham ogsaa til at 

tage syge Studenter i Kur; saaledes ses han at have haft en Kon

trovers med Konsistorium angaaende en fattig, sindssyg Student, 

som han behandlede, og hvis Sygdom han efter Datidens endnu 

gængse naive Opfattelse antog for betinget i et a f et løsagtigt 

Fruentimmer indgivet Filtrum. De ledende Consistoriales vare saa 

fremskredne i Opfattelse, at de ikke vilde godkjende denne hans 

Antagelse.

Det kunde nu ikke være andet, end at hans bestandige Re

formiver, hans Trang til at gribe ind i alle Forhold, hans store 

Paastaaelighed maatte afløde talrige Konflikter, først og fremmest
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med hans akademiske Kolleger. Hans specifik tyske Personlighed, 

hans Mangel paa Evne til at kunne tilegne sig det danske Sprog 

maatte ogsaa, navnlig i Aarhundredets senere Decennier, vække 

Anstød. Hans akademiske Virksomhed vandt heller ikke altid 

Bifald. Nogle fandt saaledes hans fysiske Experimenter for tasken- 

spilleragtige og droge hans videnskabelige Grundighed i Tvivl. Da 

han, følgende sin Tids aandelige Bevægelse, fi-a Pietismen efter- 

haanden gik over til en mere rationalistisk Grundanskuelse og i 

Kraft deraf ivrig kæmpede mod Overtro og for de naturviden

skabelige Synspunkters Gyldighed, vakte han hist og her Forargelse 

hos de orthodoxe; den bekjendte Litterat Thura ben)rttede denne 

Anledning til at overfalde K . i sin «Patriotiske Sandsiger«. Stem

ningen over for ham ved hans Død synes ganske vist ogsaa at have 

været paafaldende kølig, og Frankenau —  den eneste, der egentlig 

hædrede ham — > siger i sit smukke Mindedigt, at «ubegrædt, 

uhædret fdr han heden«. Men nogen Animositet a f  alvorlig Be

tydning synes dog ingen Sinde at have rørt sig mod ham. Han 

blev ved sin Ankomst modtagen som en videnskabelig Kraft, man 

trængte til, og a f  hvem man lovede sig meget, og man vedblev 

at respektere ham for hans mangesidige Kundskaber, hans utrætte

lige Flid og Arbejdsevne. Hans livlige, pudserlige Foredragsform 

gav ham dertil en vis Popularitet som akademisk Lærer.

I Virkeligheden sluttede han sig ogsaa oprigtig til sit nye 

Hjem, ligesom han indgik Ægteskab med en dansk Dame, Anna 

Margarethe Hagen, Datter a f den ansete kjøbenhavnske Apotheker 

Bernhard H. Efter hendes Død 17S3 ægtede han paa sine gamle 

Dage (1784) en Dame fra Hamborg, Anna Maria Thmin; dette 

Ægteskab blev ulykkeligt, og i sine sidste Aar levede han skilt fra 

hende, hvem han for øvrigt i Følge kongelig Bevilling fik sikret 

en god Pension ved at overdrage sin betydelige Samling a f fysiske 

Apparater og Bøger til Universitetet; hans Alder ved Ægteskabets 

Indgaaelse hindrede ham i at sørge for Enkepension paa normal 

Maade. De kostbare Apparater gik rigtignok til Grunde ved Ilde

branden 1795, da hans Professorresidens i Studiestræde brændte, 

men ved hans Død, der indtraf kun en Maaned efter Branden, 

7. Juli 1795, tilstedes dog Pensionen, da han tillige havde testa

menteret den betydelige Sum af 12000 Rdl., som han væsentlig 

havde erhvervet sig ved sine private Kollegier, til det fysiske Stu

diums Fremme ved Universitetet, saaledes at Renterne efter Enkens 

Død dels skulde anvendes til Anskaffelse a f  Apparater, dels til
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Forbedring a f vedkommende Professors Løn. Ikke blot gjcnnem 

sit lange Liv, men ogsaa i sin Død blev K . saaledes sin viden* 

skabelige Hovedinteresse og Hovedopgave ubrødelig tro.
2^itschr. des Harzvereins f. Gesch. u. Alterthamskunde X IV  (1881). Allg. 

Deutsche Bi^raphie X VII. Ingerslev, Danmarks Læger og Lægevæsen II, 397 fif. 
N. M. Petersen, Den dsk. L it  Hist., 2. Udg., V , i ,  31 f. Goscb, Danmarks 
zoolog. Lit. I l, I ,  294 ff. Panum, Bidrag U1 vort medicinske Fakultets Hist. 
Gosch, Bemærkn. til Prof. Panum (1881). Panum, Monc^rati ov. K . (efterladt 

Mamiskr.). J. Petersen, Den danske Ls^videnskab 1700— 50 S. 25$ IT.

Ju l. Petersen.
K ratzen stein *S tu b , s. Stub.

K ra u s e  (Kravse), s. Krafse.

K rau th off, C h ristop h , — 1650— , S>mdikus, var født i Rostock, 

blev Lic. jur. og tog paa Grund a f  Krigsurolighederne Bolig i Hot* 

sten. Her var han først i nogle Aar Raad hos Hertuginde Marie 

a f  Slesvig og Holsten, ernærede sig derpaa som Advokat og blev 

1639 antaget a f det slesvig-holstenske Ridderskab som Syndikus. 

Snart bragte denne Stilling ham i alvorlige Konflikter; thi paa 

dette Tidspunkt havde Spændingen mellem Ridderskabet og de 

regerende Fyrster naaet et Højdepunkt. Adelen klagede over Paa* 

Ireg a f  Licenter og Toldafgifter, men navnlig over de lærde Raa- 

ders Overgreb og over sin Tilsidesættelse for ikke*indfødte adelige. 

Forskjellige private Processer bragte K. i Strid med Landkansleren 

Heinrich v. Hatten, men især fremtraadte den a f  Kongen til Amt* 

mand i Haderslev udsete Ditlev Reventlow hurtig som hans far

ligste Modstander. Da var det, at han paa I.,anddagen i Kiel i 

Jan. 1642 paa Ridderskabets Vegne aflattede et a f  14 Medlemmer 

a f  det undertegnet Indlæg, kaldet cRemonstratio et salvatio juris 

privilegiorum», som i Skarphed langt overgik Stændernes tidligere 

Klageskrifter og fortrinsvis var rettet mod Overdragelse a f  Amter 

til fremmede. Følgerne bleve skæbnesvangre for K . Fortrinsvis 

var Hertug Frederik a f  Gottorp ophidset over Indlæggets Tone; 

28. Jan. befalede han Borgmestre og Raad i Kiel, hvor K. boede, 

at arrestere ham. 2 Dage efter blev han a f Soldater ført i Lænker 

til Gottorp, kastet i et haardt Fængsel og underkastet et strængt 

Forhør, under hvilket han nægtede at give nærmere Oplysninger 

om Indlæggets Tilblivelse, imidlertid gjorde Ridderskabet Afbigt, 

men bad dog om K .s Frigivelse. Denne paaftilgte ogsaa 4. Febr., 

efter at han havde lovet ikke at bruge sin Stilling til noget haardt 

Landdagsskrift. Han vedblev at bo i Kiel, var endnu en l'id
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Kiclderskabets Kaadgiver, men i Marts 1643 nedlagde han sit Syn* 

dikat og flyttede efter et Ophold i Lybek med Kone og Born til 

Rostock, hvor han blev Stadens Syndikus. Imidlertid udnævnte 

Christian IV i Febr. 1644 ham mærkelig nok til sin Raad «von 

Haus aus», hvilket foranledigede ham til at opgive sin StilUng som 

rostocksk Embedsmand; men snart blev Kongen misfornøjet med 

ham, hvad K . tilskrev Ditlev Reventlows Indflydelse, og i Sept. 

1646 kasscredes hans Bestalling som Raad. Han udgav i den 

Anledning 164S og 1651 s Forsvarsskrifter med skarpe Beskyldninger 

mod Kongens og Hertugens Raader; det sidste blev paa Hertugens 

Foranledning oflentlig brændt i Sle.>vig By, og den kongelige Raad 

Rcimar Dorn udgav et Æresforsvar imod ham. Hans senere Skæbne 

er ubekjendt.
Krauthoff, Abdruck der an d. Kon. Maj. zu Dennemarck abgefertigten 

Schutz-Schrifft (164S). Samme, Abgendtigtcr grimdlicher BewcM (1651). Moller, 

Cimbria lit. II, 434!. Ipsen, Die alten Landtage d. Herzogth. Schleswig*Holstein 

S. 236 ff. J , A . FridM cia.

K reb e r, C h ristop h  D aniel, 1755— 1840, Officer, Møntsamler, 

var Søn af ndfr. nævnte Generallieutenant Joh. Dan. K. og blev født 

i Kjøbenhavn i. Okt. 1755. Vuggen bestemt til Militærtjenesten 

blev han allerede 1767 Sekondlieutenant ved Kongens Regiment og 

gjorde senere Tjeneste ved forskjellige andre Regimenter; 1779 fik 

han Premierlieutenants Karakter, blev 1782 virkelig Premierlieute* 

nant, fik Kapttajns Karakter 1789, blev Stabskapitajn 1790, Kom* 

pagnichef 1793, Major iSoi, Bataillonskommandør 1807, Oberstlieute* 

nant i$o8, Kommandør for Kongens Regiment 1810, Oberst 1812, 

s. A . Kammerherre, 1S26 Kommandør a f Danebrog. D a han i sit 

73. Aar 1828 søgte sin Afeked, hvilken han fik med Titel a f General

major, forenede alle Regimentets Officerer sig om at lade præge 

en Medaille til hans Æ re med hans Portræt og Navn og med Ind

skriften: «Hædret a f  Kongen, elsket a f  undergivne». Efter at være 

traadt tilbage fra Militærtjenesten anvendte K. sit Otium til at 

anlægge en meget betydelig og værdifuld Samling a f  Mønter og 

Medailler, især danske og norske, over hvilken J. B. Sortenip efter 

K .s Anmodning har forfattet en fortrinlig Beskrivelse. K . døde 

5. Dec. 1840.
Sorterup, Fortegn, ov. Generalmajor v. Krebers Mynt* og Medaillc-Sam- 

ling (1841). P . Brock.

K reb e r, Joh an  D aniel, 1719— 90, Officer, var Søn a f Kapi* 

tajii ved holstenske Infanteriregiment Daniel K . og Cathrine Doro-
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thea f. Freiers. Han var født 13. Okt. 1719, blev 1739 Fændrik 

ved holstenske Regiment, 1741 forsat til Fodgarden, 1742 Sekond- 

lieutenant, 1747 Premierlieutenant og 1758 Kapitajn. Som saadan 

havde han Majors Rang og fik denne 'Htel, da han 1761 blev 

Kommandør for en af de Batailloner, der under Troppesamlingen 

i Holsten dannedes a f de fra de norske Nationalregimenter ned- 

sendte Grenaderkompagnier. 1763 blev K. Kommander for slesvig- 

holstenske Nationalbataillon, 1764 Premiermajor ved Kronprinsens 

Regiment, 1765 Obcrstlicutcnant. S. A. fik K. atter Kommandoen 

over en kombineret Grenaderbataillon, denne Gang sammensat af 

5 danske Kompagnier, der sendtes til Norge for at dæmpe de 

i Anledning a f «Extraskatten» blandt Bergenegnens Bønder ud

brudte Uroligheder. «Strilekrigen», som den kaldtes, løb dog af 

uden Blodsudgydelse, men selve Hvervet er et Vidnesbyrd om, at 

K . var anset for en baade energisk og besindig Officer. 1767 blev 

K. forsat til danske Livregiment, og ved Gardernes Omordning 

s. A. blev han Kommandør for Fodgardebataillonen, 1769 derimod 

Chef for delmenhorstske Regiment og 1777 Generalmajor. 1788 

fungerede han som Brigadekommandør ved den paa Sjælland sam

mendragne Hær. 1789 opløstes delmenhorstske Regiment og blev 

stukket ind i Arveprins Frederiks, for hvilket K . saa blev Chef, 

i det han tillige udnævntes til Generallieutenant og Inspektør over 

Linjeinfanteriet i Danmark. Han døde i Kjøbenhavn 24. Marts 1790. 

K . havde 1751 ægtet Benedicte Eleonore Gedde (f. 9. Maj 1726 

f  17. Marts 1783), Datter a f  Generalmajor Samuel Christoph G. 

(V, 586). M. W. Harbau.

K re b s, A n n a  M argreth e, 1S18— 91, Forfatterinde, er født i 

Christianssted paa St. Croix 24. Juli 1818 og er Datter a f  Prokurator 

Gerhard Fred. Borch (en Broder til Fr. Paludan-Mullers Hustru; 

f. 1$. Juni 17S2 f  28. Dec. 1852) og Cathrine f. Baronesse de Bretton. 

Sin Ungdom tilbragte hun afvexiende i Vestindien og Danmark, 

og 26. Marts 1846 ægtede hun nedenstaaende Fr. Chr. Krebs. Hun 

døde 6. Jan. 1891. Hun har skrevet «To Familiers Historie* {1873), 

«Ad en Omvej* (1876) og «Tre Fortællinger* (1879). I «Skitser 

og Fortællinger a f  danske Forfattere* (1870— 72), som hun redigerede 

sammen med sin Mand, for begges Vedkommende anonymt, og 

ligeledes andensteds har hun under Mærket A . M. offentliggjort 

flere mindre Fortællinger. N ic. Bøgh,
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K re b s, C on rad  P e te r  Ju liu s, 1809— 80, Skolemand, var en 

Søn a f  Major og Landinspektør Peter Ludvig K . og Manon f. Linde. 

K . blev født 2. Juli 1809 i Kjøbenhavn; men ved Faderens For

flyttelse til Jylland blev han sat i Horsens lærde Skole, hvorfra han 

blev dimitteret 1826. Aaret i Forvejen var hans Fader død, og K. 

maatte erhverve sig sit Udkomme ved Undervisning. Han blev 

snart en anset Lærer og blev fra 1834 knyttet til Metropolitanskolen, 

først som Inspector, derpaa 1837 som Timelærer, 1846 som Adjunkt, 

1858 som Overlærer. Ved sin livlige Undervisning, elskværdige 

Personlighed og Interesse for Disciplene vandt han disses Hen

givenhed, og da han 1871 entledigedes som Inspector og 1872 

aabnede en Forberedelsesskole, havde han den Glæde at se sine 

gamle Elevers Sønner strømme til denne. 1877 blev han entlediget 

som Lærer ved Metropolitanskolen og kunde nu ganske vie sin 

Virksomhed til sin egen Skole, men døde 13. Nov. 1880. Som 

Lærer i Latin og Hebraisk har K . udgivet et Par Skolebøger. 

Som Sekretær i det søsterlige Velgjørenhedsselskab udgav han Aars- 

skriftet »Søsterlig Velgjørenhed> 184$— 50, og han var fra 1848— 58 

Medudgiver a f  «Borgervennen». —  K. var gift i. med Mathilde Sophie 

f. Marcussen (f. 1819 f  1841), Datter a f Kapitajn M. i Kjøbenhavn, 

2. med Helene Augusta Elisabeth f. Castberg (f. 1825), Datter a f 

Sognepræst Peter Harboe C. i Sandefjord i Norge.
Erslew, Forf. Lex. Handrup, Lærerstanden ved Metropolitanskolen. Illustr. 

Tid., Nov. 1880. Hostrup, Erindringer fra min Barndom og Ungdom S. 63 AT.

S. B . Thrige.

K reb s, F red erik  C h ristian , 1S14— 81, Læge og Socialøkonom, 

var en Son af Amtsforvalter i Ringsted, Kammerraad Peter Axel 

Christian K. og Elisabeth Caroline f. Hadsteen og fødtes i Kjøben

havn 15. Okt. 1814. Dimitteret fra Herlufsholm 1834 tog han Læge- 

examen 1841. I de følgende Aar fungerede han dels som Skibs

læge i Soetatens Tjeneste, dels som Kandidat paa Frederiks Hospital, 

praktiserede en kort Tid paa Christianshavn og udnævntes 1847 til 

Distriktslæge paa Læsø, 1855 til samme Stilling i Skjelskor, hvor 

han som Embedslæge førte Kampen mod den forholdsvis betydelige 

Koleraepidemi 1857. 1871 blev han Stiftsfysikus for Fyn og be

klædte dette Embede til sin Død.

Naar han saaledes i den allerstørste Del a f sin Virketid var 

civil Embedslæge, saa svarede dette godt til hans Evner, Anlæg 

og 'l'ilbojclighed, og næppe har nogen paa mere fyldestgjørende 

og samvittighedsfuld Maade varetaget sine vidtstrakte Embedspligter
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end han. Hans energiske Aands Hovedinteresse samlede sig alle

rede tidlig ikke saa meget om Lægens sæ dv^ lige praktiske Gjer* 

ning som om organisatoriske og administrative Sporgsmaal i For

bindelse med Lægevidenskab og særlig med Hygiejne. Fra disse 

kom han efterhaanden videre ind paa de store social-reformatoriske 

Problemer og derved paa mere omfattende filanthropiske og national

økonomiske Undersøgelser. I hans hele realistiske Grundstandpunkt, 

i øvrigt nærmest under engelsk Paavirkning, hans Antipathi mod al 

vidtsvævende Doktrinarisme gjcnfindes dog la g e n s  Syn. Forskjellige 

a f  de litterære og praktiske Bestræbelser, han udfoldede i sociabrefor* 

matorisk Henseende (s. i øvrigt ndhr.) have ogsaa tydelig nok deres 

bestemte Udgangspunkt fra Lægen, saaledes naar han ivrede mod 

den herskende klassisk-formalistiske Retning i Latinskoleme og i 

det hele mod Disciplenes aandelige Overbebyrdelse og —  efter 

engelsk Forbillede —  vilde have Børnenes Legeme plejet og ud

viklet i Skolerne. Som Læge kom han ogsaa tidlig ind paa det 

for Arbejderbefolkningen saa vigtige, i Halvtredserne opdukkende 

Sygekassespørgsmaal, var utrættelig i at klare og retlede sine Kol

legers Opfattelse paa dette Punkt og virkede ligeledes praktisk for 

Sagen ved i sin Virkekreds at organisere og lede Understøttelses

foreninger efter det a f ham altid fastholdte Selvhjælpsprincip. Som 

Medlem a f Byraadene i Skjelskør og Odense var han i mange Aar 

meget virksom, særlig for hygiejniske Forholds og det offentlige 
Fattigvæsens Forbedring.

Paa en i 1S63 med offentlig Understøttelse foretagen Rejse til 

England og Belgien fk  han Lejlighed til at gjøre yderligere sociale 

Studier, hvilke bestandig mere lagde Beslag paa hans Interesse. 

Sin store Arbejdskraft, sin varme og rene Overbevisnings Styrke 

satte han ind paa disse menneskekjærlige Bestræbelser, men vandt 

ikke meget Terræn derfor, da han, yderlig selvstændig og opposi

tionel a f Karakter, stillede sig meget skarpt mod den herskende 

liberale Tidsaand; i sin Iver for en fast Organisation a f Samfundet 

plæderede han saaledes reaktionært for cn Tilbagevenden til den 

gamle Lavsordning og i det hele for en udstrakt Anvendelse a f 

Tvang. Særlig stærkt kom hans polemiske Natur og Bitterhed 

lige over for de herskende Strømninger til Orde, da han i sin Ud- 

fuldhed en Tid lod sig føre ind i den aktive Politik og som R e

daktør a f  «BerIingske Tidende* under Ministeriet Bluhme {1864— 65) 

med overordentlig Lidenskab angreb det national-liberalc Parti.

Snart trak han sig dog igjen tilbage til Arbejde for sin egent
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lige Livsopgave og vandt ogsaa, efterhaanden som en forandret 

socialpolitisk Grundopfattelse begyndte at gjore sig gjældende, mere 

Anerkjendelse som sociologisk Avtoritet. 1867— 68 udgav han Maa- 

nedsskiiftct «Samfundet», 1869 blev han Medlem a f Kommissionen 

til Fattigvæsenets Ordning, 1875 a f  den store Kommission til Under« 

sogelse a f Arbejderforholdene i Danmark. I disse Tillidsposter, lige

som samtidig litterært, arbejdede han fremdeles med uformindsket 

Energi, om end ikke med meget Held, for sine uforandrede Syns

punkters Fremme. En betydelig Kraft satte han ogsaa ind paa en 

Sag, der laa ham særlig nær som Embedslæge, paa en Reform af 

vort Medicinalvæsen, hvilken det imidlertid ikke lykkedes ham at 

faa gjennemført. 1879 var han Medstifter a f  Selskabet for Sundheds

plejens Fremme i Danmark. S. A . udnævntes han ved Universitetets 

Jubelfest til Æresdoktor i Medicinen som en Anerkjendelse a f  sine 

et langt Liv igjennem utrættelig fortsatte theoretiske og praktiske 

Bestræbelser. Men en bitter Følelse af, at disse dog ikke vare 

lykkedes for ham, og at i ethvert Tilfælde de umiddelbare praktiske 

Resultater deraf vare ringe, virkede bestandig mere nedstemmende 

paa hans altid noget mørke Grundsyn; legemlig Svagelighed stødte 

end yderligere til, hans Kræfter aftogc, og hans hidtil saa store 

Arbejdskraft formindskedes. Hans Død indtraf 14. Maj i$8i. —  

1846 indgik han Ægteskab med Aima Margrethe Borch (s. ovfr. 

S- 4 7 3 >
Smi(h og Bladt, Den danske Lsegestand, 5. Udg. Erslew, Forf. Lex. 

Cgeskr, f. Lajger 4. R. III, 393. Berlingske Tid. 1881, Nr. 112. Levneds« 

beskrivelser a f de ved Kbhvns Universitets Firehundredaarsfest promov. Dok« 

torer S. 90 ff. Petersen,

—  F. C. Krebs som sodaløkonomisk Førfatter, I den sidste 

Snes Aar a f sit Liv har K . udfoldet en frugtbar Forfattervirksomhed. 

Han medbragte til denne et varmt Hjærte for alle lidende i Sam

fundet, en god Iagttagelsesevne, der under hans Gjcming som Læge 

skaffede ham et grundigt Kjendskab til den danske Landbefolkning, 

og en omfattende lo sn in g , navnlig vel a f  engelske Forfattere, som 

han da ogsaa med Forkjærlighed dvælede ved engelske Forhold. 

Hans Sprog var livligt og interessevækkende, selv naar hans Em- 

bedsgjeming kun levnede ham knap Tid til at file paa Fremstillingen, 

og man mærker bestandig bag det skrevne en kraftig og alvorlig 

Personlighed, der ikke er bange for at sige sin Mening, og som 

snarere er tilbøjelig til at gaa mod Strømmen end med den. Hans 

Blik paa Forholdene er ofte mørkt og staar i en kjendelig Mod
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sætning til den Optimisme, som er Særkjende for mange a f  hans 

samtidige.
I Valget a f Æmneme hersker der en ikke ubetydelig Afvex* 

Ung. Han har skrevet om Skole- og Examensforhold (jvfr. saaledes 

Afnandlingen «Examenssystemet» i Tidsskriftet «SamfundeC» i$6$ 

og den interessante Skildring a f Skolemanden H . B. Melchior i «For 

Idé og Virkelighed* 1S73). T il Falbe Hansens og Scharlings «Dan

marks Statistik* paabegyndte han Afsnittet om «Mcdicinalvæ$en og 

Sundhedspleje*, som Døden hindrede ham i at fuldende. Han liar 

skrevet (under Mærket «Spectator») om «Vore vestindiske Øer* 

(1862). Men hans Hovedinteresse var dog de sociale Forhold, 

hvad enten han belyser disse i en populær Virkelighedsskildring 

som «Den danske Bonde i vore Dage* («For Idé og Virkelighed* 

1S70), eller han gaar ind paa en nærmere Kritik a f  den danske 

socialøkonomiske Lovgivning: Næringsloven, I^andbolovene og Told

politikken, eller han underkaster den offentlige og private God- 

gjorenhed en skarp Kritik «For Idé og Virkelighed*

1869: «Den sentimentale Humanitet*). I en Række større og 

mindre Skrifter, udgivne 1859̂ — 63 under Mærket E., udvikler han 

sine Tanker om Danmarks økonomiske Lovgivning, saaledes: «For- 

pagtning, Livsfæste og Selvejendom* (1860), «Om Udstykning og 

Sammenlægning a f Jord* (1862) og «Fra 1840 til 1860. Om Dan

marks Næringsbrug* (1863). Paa en Tid, da Landbefolkningen havde 

været og endnu var i en stærk Væxt, fremstiller han Farerne ved 

en stærk Udstykning a f Jorden og kræver som Modvægt derimod 

Frihed til Sammenlægning a f Jord; han optræder imod den da 

almindelige Opfattelse af Fordelene ved Selvejendom og hævder, 

at Næringsloven a f 1857 ved sine radikale Bestemmelser var til 

Skade for Haandværket.

Disse Tanker komme nu igjen under hans paafølgendc Virk

somhed. «Nationaløkonomisk lidsskrift* indeholder fra 1873 en 

Række Artikler fra hans Haand (om Markarbejdernes Kaar, Ud

stykning a f Jord osv.). Efter at han i Sommeren 1869 i «For Idé 

og Virkelighed* havde peget paa den Arbejderbevægelse, der nær

mede sig Danmark, og opfordret til kraftigt Arbejde for at lindre 

Samfundslidclscrne, skrev han i 1872: «Individualisme og Socialisme*, 

hvori han betegnede Socialismen i dens nuværende Skikkelse som 

en «Ytring af Foreoingstrangen* og udtalte, at en kraftig Lovgiv

ning i Forening med et kraftigt Associationsvæsen vilde fælde baade 

Individuabsmen i Samfundet og Socialismen. I 1876 udgav han
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endelig «Det gamle og det nye Samfund eller Lavstvang og Næ> 

ringsfrihed». i. Del: «Lavstvangen i Frankrig*, er en forkortet 

Gjengivelse a f  et Værk a f den franske Forfatter Levasseur, medens 

han i 2. Del: <Næringsfrihed, dens Følger og dens Krav*, belyser 

Forholdene i Danmark.

1 den 1875 nedsatte Arbejderkommission med dens vidt for> 

grenede Opgaver hk K . Lejlighed til at fremsætte nærmere formu

lerede Forslag. Hans Navn møder man hyppig i Betænkningen, 

i Regelen i Mindretallet. Han udtaler sig iblandt andet for tvungne 

Mester- og Svendeforeninger, for Oprettelsen a f  Arbejdsretter og 

for tvungen Syge* og Alderdomsforsørgelse. I f, Westergaard,

K re b s, H einrich  Joh an n es, 1742— 1804, Officer og Mathe- 

matiker, er fodt 16. Maj 1742 i Faretoft i Tønder Amt, hvor Faderen, 

Cai Diderik K ., var Præst. Moderen hed Anna Christina f. Riese. 

Efter først a f sin Fader at være forberedt til det theologiske Stu

dium tilbragte han Aarene 1760— 64 ved Gymnasiet i Altona, hvor 

han bl. a. studerede Mathematik. Derefter studerede han et Aar 

i Gøttingen Mathematik under Kastner samt militære og civile 

Bygningsfag. 1766 kom han til Kjøbenhavn, hvor han r767 blev 

Sekondlieutenant, 1773 Premierlieutenant, 1787 Kapitajn i Artilleri

korpset. I 1776 hk han Titel a f  Professor, 1790 sattes han å la 

suite i Korpset, 1792 optoges han som Medlem i Videnskabernes 

Selskab, 1798 blev han karakt. Major, og 18. Maj 1804 døde han.

I 1768, altsaa kort efter sin Ankomst til Kjøbenhavn, blev 

han antagen til Lærer i ren og anvendt Mathematik ved den ud

videde Undervisning for Artillerikadetteme, som vel var beg>mdt 

nogle Aar tidligere, men ved hans og Sekondlieutenant Mechlen- 

burgs samtidige Ansættelse hævede sig til en større Betydning. 

Da i 1772 dette Aitillerikadetinstitut ved v. Huths energiske Be

stræbelser (VU I, 183) hk kongelig Stadfæstelse, beholdt K . sin 

Lærerstilling, i hvilken han forblev indtil 1S03. Denne Virksomhed, 

hvori han gjorde god Fyldest, hk en mere vidtrækkende Betydning 

derved, at der da næppe andensteds i Landet gaves en saa vel 

sammenhængende Undervisning i Mathematikken fira dens første 

Begyndelse op til de vigtigste Egenskaber ved Keglesnittene. Kun 

blev det allerede den Gang beklaget, at denne Undervisning dels 

paa Grund af K.s egen tyske Uddannelse, dels paa Grund a f 

Militærvæsenets tyske Tilsnit gaves paa Tysk til ikke ringe Besvær 

for mange af Kadetterne. De for den Tid gode og fuldstændige
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Lærebøger, som K . efterhaanden udgav til Brug ved denne Under* 

visning, og som erstattede de tarveligere Bøger, han tidligere havde 

maattet anvende og supplere ved Diktat, ere derfor ogsaa tyske. 

De ere: «Anfangsgrunde der reinen Mathematik», I. Arithmetik 

(1777), II. Geometri (1778, 2. Udg. 1792— 94), cAnfangsgriinde der 

hdheren Geometrie* (o: en kort Lære om Keglesnit) (1799) og 

cAnfangsgriinde der Mechanik» I (Statik) (1802). De 2 sidste bleve 

dog samtidig udgivne paa Dansk a f Mourier og a f K .s Søn C. F. 

W. K . (der i sin Ungdom dyrkede Mathematikken og senere blev 

Digeinspektor i Slesvig). K . har ogsaa udgivet nogle krigsviden

skabelige Afhandlinger. —  1773 ægtede han Christiane Sophie 

Bracht ( f  1818).
Nyerup, L it  Lex. Slægter af Navnet Krebs 1, 37 f. Abrahamson, Gesch. 

(ler kdn. Artillerieschule. S. A . Christensen, Mathematikens Udvikling i Danm. 

Og Norge i det 18. Aarh. H . G. Zeuthm.

K reb s, Johanne L o u ise , 1813— 79, Forfatterinde, Datter af 

Stamhusbesidder, Kammerherre, Obersllieutenant Henning Wichfeld 

til Engestofte (f. 28. Marts 1767 f  21. Juli 1846) og Anna Henriette 

Marie f. Braes (f. 27. Jan. 1778 f  6. Nov. 1853), er født paa Enges

tofte 21. Juni 1813 og ægtede 29. Nov. 1844 Hans Peter Thostnip 

Krebs (f. i. April 1814 f  F«hr. 1895), som havde været Hus

lærer i hendes Fædrenehjem, da var resid. Kapellan i Brandstrup 

og senere blev Sognepræst i Koldby (1855) og i Nørre Aaby (1872). 

Hun døde 4. Jan. 1879. Hun har bl. a. forfattet «I Mørkningen, 

Fortællinger for Ungdommen® (1864), «Fennetegninger fra forskjellige 

Tidsaldere* (1866) og «Kontrasterne*, en Fortælling (1866); hun har 

desuden ofte under Mærket J. L. K . i «Laaland-Falsters Stiftstidende* 

skrevet Fcuilletoner og .Afhandlinger om forskjellige Themaer, navnlig 

om Opdragelse.
Elvius, Danmarks Pnestehist. 1869— 84 S. 20. Bøgh*

K re b s, S am u el A n d rea s, 1767— 1818, Officer, Søn a f  Pastor 

Ditlev Peter K . (f. 1732 f  1788) og Birgitte Marie f. Liitzen, er født 

i Galmsbol i Sønderjylland 10. Marts 1767. Han var oprindelig 

bestemt for den studerende Vej, men da han ikke følte Lyst dertil 

og tidlig røbede betydelige Anlæg for Mathematik, blev han anbragt 

i Huset hos sin Farbroder Professor H. J. K . i Kjobenhavn (s. ovfr.) 

for a f  ham at blive forberedt til Officersexamen. 1780 indtraadte han 

paa Artilleriinstituttet i Kjobenhavn, fik Udnævnelse 1785 til Styk- 

junker og det følgende Aar i Følge Binzers Ønske Ansættelse som
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Sekondlieutenant ved holstenske Jægerkorps. Med dette korn han 

under Krigen 1788 til Norge og blev her forsat til det da lige op

rettede norske Jægerkorps. V ed Korpset, hvor han s. k . blev 

Premierlieutenant, 1791 Kapitajn, i$o6 Major, var han i en lang 

Aarrække Forstander for Undervisningsskolen og indlagde sig som 

saadan megen Fortjeneste. I Krigen 1808 førte han under Oberst 

Staffeldts Fraværelse i længere 'I'id Kommandoen over Korpset og 

fremhævedes gjentagne Gange a f  Christian August for sin Tapper

hed og Konduite som Forer, saaledes i Træfningerne ved Høland, 

Rødnæs og Berby. Han var ogsaa en a f  de forste Officerer, der 

hædredes med Ridderkorset a f  den nye Danebrogsorden. 1810 blev 

K . ansat som Interimskommandant paa Kongsvinger og s. A . forsat 

som tjenstgjorende Major til akershtisiske Skarpskyttekorps, hvor 

han det ffilgende Aar forfremmedes til Oberstlieutenant. 1 denne 

Egenskab førte han i 1814 under Kampen for Norges Selvstændighed 

roed fortrinlig Dygtighed et a f alle Vaabenarter sammensat Kom

mando, og de smukke Sejre, han i Spidsen for dette tilkæmpede 

sig over Svenskerne i. og 5. Avg., skaflede ham senere, da er- 

kjendtlige Nordmænd rejste ham et Mindesmærke, Tilnavnet »Hel

ten fra Lier og Matrand».

K ., der under sin lange Tjeneste i den norske Hær og ved 

sit Giftermaal med Else Thyrholm Gude ( f  1847), Datter a f  Kjøb- 

mand Just G. i Moss, var bleven knyttet fast til Norge, forblev 

her efter dets Adskillelse fra Danmark. 1815 udnævntes han til 

Oberst, 1816 til Adjudant hos Carl XIII, 1818 til Chef for i. akers- 

husiske Brigade. Han døde 28. Marts 1818.
Personalhist. Tidsskr. IV. Meddel, fra Krigsarkiverne Til, Ødegaaiti, 

Norske jeegerkorps’s Hist. Schnitler, Blade af Norges Krigshisi. Søfenstn.

K rejd a l, A u g u stu s, 1790— 1829, mathematisk Filosof, fødtes

30. Maj 1790 paa St. Thomas, hvor hans norsk fødte Fader, Augustus 

K ., der var dod 4 Maaneder tidligere, havde været dansk Præst. 

Hans Moder, Helene Dorothea f. v. .Aphelen, ægtede senere Missio- 

narius ordinatus sammesteds Thorkild Lund, og med dem kom K. 
i sit 7. Aar til Fyn, hvor Stiflfaderen først blev Præst i Odense, 

senere i Tommerup. K. var meget svag som Barn og blev aldrig 

stærk. I 1802 kom han i Odense Skole, hvor han sluttede et inder

ligt Venskab med Rask og især med N. M. Petersen, der senere 

ægtede hans Halvsøster. Det Fag, der —  ved Siden a f Musikken —  

optog K.s Kjærlighed og Tid, var Mathcmatikken, hvori han havde
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Bjørn (II, 360) og Degen (IV, 2^5) til Lærere, og han naaede saa 

vidt i den og dens Anvendelser, at det vakte Opsigt ved Artium 

1811 og 2. Examen, ligesom han 1814 vandt Universitetets Guld- 

medaille for Besvarelsen a f en Opgave i den mathematiske Fysik. 

I øvrigt havde han da anvendt sine Studenteraar til at studere 

Filosofi under Treschow og hørt theologiske Forelæsninger. 1813 

og 1814 udgav han nogle Smaaskrifter: «Naturens System under

kastet Analysiss og «Den transcendente Dynamiks, hvori den 

Hovedtanke, hvis Bearbejdelse dernæst ganske optog ham, gjøres 

gjældende, nemlig at alt kan underkastes matheinatisk Analyse. 

I Følge Kontradiktionsprincippet gives der nemlig kun én Grund

kvalitet. Forskjellighedeme maa altsaa bero paa Kvantitetsforskjellig- 

heder og kunne underkastes Beregning. Overgangen fra den ob

jektive Natur til subjektive Fornemmelser lod han vel gaa gjennem 

Reduktionstabeller, der f. Ex. angive den Tone eller Farve, som 

svarer til et vist Svingningstal, men hvor højt han vilde fore sit 

System, ses af en Sammenstilling a f  det kristne Kjærlighedsbud og 

Ligevægtens Stabilitet. Disse filosofiske Tanker, der vare under

byggede med omfattende Kjendskab til de bedste mathematiske 

Forfattere, navnlig Lagrange og Laplace, skaffede ham i 1814 et 

Tilbud om Ansættelse som Lektor i Filosofi ved Universitetet i 

Christiania; men den Kjærlighed, hvormed han hang ved sit Hjem, 

bragte ham til at afslaa Tilbudet. Mindre Anerkjendelse vandt han 

paa et andet Omraade, i det cn mathematisk Doktorafhandling, 

som han indgav efter i 1814 at have faaet Fritagelse for en forud- 

gaaende Magisterkonferens, blev forkastet. Mathematikkens begej

strede og fantasirige Forkæmper har vel ikke forbundet Udvikling 

a f  egentlig matliematisk Arbejdsdygtighed med sine højtflyvende 

Planer og Studier. Efter denne Skuffelse søgte han ud som Lærer 

i Provinserne, først til Slagelse 1816, dernæst til Odense, hvor han 
blev Adjunkt 1817 i Mathcmatik og Hebraisk, hvilket sidste Fag 

bragte ham til ogsaa at lægge sig efter Arabisk. Her gjenvandt 

han sin Rolighed og arbejdede videre paa sin store Tanke, til Dels 

igjennem Studiet a f de mange forskjellige Videnskaber, hvorpaa 

Mathematikken skulde finde Anvendelse. Det lykkedes ham da 

ogsaa for sin Død at fuldende det Væ rk, «Pananalysis> (først 

udkommet 1833), der skulde rumme en fuldstændig Oversigt over 

denne Tankes Gjennemførelsc. Man indser dog let, at cn saadan 

almindelig 1.x>sning fra oven a f en saa kolossal Opgave kun naas 

ved vilkaarlige, ofte urigtige Forudsætninger ojn Fagvidenskaberne

Oaosk biogr. I.ex, IX . Avg. 1S95. 3 1
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Og lige saa vilkaarlige Tillempninger af de mathematiske Begreber^ 

som maa forfærde de forskjellige Fagmænd, og at den maa afvige 

meget fra den betydningsfiilde delvise Losning, som efter den Tid 

er opnaaet ved Opdagelsen a f Enheden a f fysisk Energi. Paa et 

andet Omraade kunde K. maaske selv have naaet en saadan, hvis 

Døden ikke havde hindret ham i at udarbejde en roathematisk 

Musiktheori. Paa dette Omraade besad han nemlig særlige Forud

sætninger, og der fra havde han vistnok hentet Planerne til Gjen* 

nemførelsen a f  sine Tanker paa andre Omraader. En «Lærebog i 

Elementaranlhmetikken» (1827), som han har udgivet, viser, trods 

enkelte vilkaarlige Forudsætninger, at han som Lærer vidste at 

udtr>'kke sig bestemt. Hans store Godmodighed lagde ham der

imod Hindringer i Vejen i denne Gjeming, men den hang sammen 

med hans fromme og kjærlighedsfulde Sind. Han døde ugift 
28. April 1829.

N. M. Petersens Fortale til K .s Pananalysis. Erslew, Forf. Lex.

H . G . Zeuthtn,

K ren ch el, V ald em ar, 1844— 85, Læge, var en Søn a f  Kom- 

mandorkapitajn, Havnekapitajn Henrik Emil K. og Oline Clausioe 

f. Hornemann og fodtes i Kjobenhavn 18. Marts 1844. Han dimit

teredes 1862 fra Metropolitanskolen og tog Lægeexamen 1868. Umid

delbart derefter blev han Assistent ved Edm. Hansen Gruts Øjen- 

klinik og fungerede samtidig som klinisk Assistent ved Fødsels

stiftelsen og som Kandidat ved Frederiks Hospital. 1872— 74

studerede han Ofthalniologi i Udlandet, navnlig hos Donders i 

Utrecht, og sluttede sig nøje til denne geniale Mand og i det hele 

til den hollandske ofthalmologiske Skole. Ved sin Hjemkomst 

blev han atter Assistent ved Gruts Klinik, tog 1876 Doktorgraden 

for en ofthalmologisk Afhandling og holdt derefter som Privat

docent Forelæsninger over Øjets Undersøgelse. 1877 blev han op

tagen som Medbestyrer a f Gruts Klinik. Baade hans Doktordispu

tats og andre ofthalmologiske Arbejder a f ham, navnlig omhand

lende Farvesans, Lyssans og Synsstyrke, vare a f fremragende og 

til Dels banebrydende Betydning, og den logiske Klarhed, den fine 
Aand og det hele overlegne videnskabelige Syn, der udmærkede 

ham, gave ogsaa hans Docentvirksomhed dens fængslende Præg. 

1882 blev han Medlem a f en Kommission til Udarbejdelse af et Regu

lativ for Synsprøvers Anvendelse ved Søværnet, og paa hans For

slag indførtes de Synsprøver, der senere have været benyttede.
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En tiltagende Svagelighed, der allerede 19. Marts 1885 medførte 

Døden, hemmede imidlertid den fulde Udfoldelse a f  hans frem

ragende videnskabelige Evner. —  1875 agtede han Sophie Martine 

Simony, Datter a f  Justitsminister, Stiftamtmand Carl Frederik S.
Caroe Selmer, Den danske I..ægestand, 6. Udg. Bibi. f. Læger 6. R. 

XV, 534 ff. Petersen,

K retzm er, A n d rea  M arie, f  1889, s. Krætzmer.

K reu tz, C orn eliu s, f  1727, s. Cruys (IV, n8).

K re y e r , L o ren s, 1633— 1704, Handelsmand, er fodt 5. Avg. 

î 33> 1659 Medlem a f Kræmmerkompagniet i Kjøbenhavn og

giftede sig s. A . med Cathrine Selche. Han var en a f  de betyde

ligste Kjobmænd i Kjøbenhavn i Christian V 's Tid, havde adskillige 

Skibe i Soen, oprettede 1674 et Sæbesyderi, 1677 Tobaksspinderi. 

1682 en Oljemolle. 1672 var han en a f  Stadens 32 Mænd, hvis

I .  Formand han blev 1702, men han frasagde sig denne Stilling 

s. A . 1680— 86 var han Oldermand i Kræmmerkompagniet. Han 

var ogsaa Stadskapitajn, og 1694 udvalgtes han a f  Kongen til en 

a f de 4 Dommere ved Skydeselskabet. Han synes især at have 

drevet Groshandel med Vine og Kramvarer og døde 21. Febr. 1704 

som en efter den Tids Maalestok meget velhavende Mand. I sit 

andet Ægteskab med Anna Margrethe f. v. Essen havde han en 

Datter, der blev gift med Abraham Lehn, og en Son Lorens, der 

blev Assessor i Højesteret.
Personalliist. Tidsskr. 2. R. III, 9. O. Nielsen, Kjøbenhavns Hisi. og 

Beskr. V, 170. Q. Nielsen.

K rieger, A n d rea s  F red erik , 1817— 93, Jurist, Politiker, Mi

nister. Søn af nedennævnte Kommandørkapitajn Johannes K. fødtes 

han 4. Okt. 1817 i Kolbjornsvik ved Arendal under Moderens Be

søg hos sin derværende Slægt, medens Faderen var paa Togt i 

Vestindien, hvor han døde (1818) uden at have set sin Son. Moderen 

rejste snart efter til Kjøbenhavn, hvor Sønnen opdroges; 16 Aar 

gammel dimitteredes han fra den kjobenhavnske Borgerdydskole 
med Udmærkelse, og 4 Aar efter tog han juridisk Examen med 

Egregie^^en eneste Gang, hvor denne Karakter er opnaaet a f en 

Jurist) Efter 1839 at have vundet Universitetets Guldmedaille er

hvervede han 1841 Licentiatgraden paa Grundlag a f en statsretlig 

Afhandling, nemlig om Provinsialstændemes Kompetence, et Thema, 

der laa ham saa meget nærmere, som han 1840 havde været Proto*

31*



484 KrUger, An<ir. Fred.

kolfører i Roskilde og i Viborg. Derpaa ftilgte en længere Uden

landsrejse paa næsten 2 Aar (1841— 43). En kort Tid var han 

ansat i Kancelliet, hvor han 1838 blev Volontær og 1843 Kancellist, 

men han var prædestineret til Universitetet, blev 1844 Rektor, 1845 

overordentlig og 1847 ordentlig Professor i det juridiske Fakultet. 

Meget tidlig droges han ind i Tidens aandelige og politiske Rø

relser, i hvilke han snart kom til at spille en fremragende Rolle. 

Han tilhørte med Liv og Sjæl den frisindede og nationale Retning, 

var Medstifter af Studentersamftindet (1840), forte under det skandi

naviske Studentermøde 1845 Forsædet ved den store Banket i 

Christiansborg Ridehus, ved hvilken Orla Lehmann og Monrad holdt 

deres berømte Taler, deltog i det skandinaviske Selskabs Bestræbelser 

for at udbrede gjensidig Kundskab til de nordiske Landes Forhold, 

var Medstifter af Nordisk Litteratursamfund (1847) og var i det hele 

rastløst virksom for at fremme Tidens store Tanker. Ganske særlig 

helligede han sig til den Opgave at hævde Slesvigs statsretlige 

Stilling som et a f al tysk Overhøjhed uafhængigt dansk Kronland 

og at værge om det danske Sprog og den danske Nationalitets

følelse i Sønderjylland. Den betydningsfulde Samling «Antislesvig- 

holstenske Fragmenter* (1848— 51), som imødegik de a f de tyske 

lærde knæsatte slcsvig-holstcnske Paastande og fra forskjellige Sider 

belyste Hertugdømmets statsretlige Forhold, skyldtes hans Initiativ, 

utrættelige Energi og allerede den Gang fremtrædende sjældne 

Evne til at samle de dygtigste Kræfter til fælles Arbejde.

Da 184S brød frem, hk Kjøbenhavns Kommunalbestyrelse en 

politisk Betydning som Hovedstadens og hele Landets naturlige 

Organ i kritiske Øjeblikke. K . tog Borgerskab som kjobenhavnsk 

Grundejer i Jan. og valgtes til Borgerrepræsentant i Febr., saa at 

han var medvirkende ved Forsamlingens Optræden i Martsdagene. 

Han var Medlem a f det kommunale Raad indtil 1855, i de 2 sidste 

Aar som dets Viceformand. Kjøgekredsen (Kjøbenhavns Amts 4 .) 

valgte ham i Okt. 1848 til den grundlovgivende Rigsforsamling. 

Kort efter Samlingens Aabning foreslog han, at det, da Forholdene 

ikke havde tilladt at udskrive Valg i Slesvig, skulde tages under 

Overvejelse i de ved Lodtrækning dannede Afdelinger, om ikke 

Forfatningsspørgsmaalet burde udsættes, indtil Slesvigs Stilling var 

anerkjendt, og indtil slesvigske Repræsentanter kunde deltage; han 

søgte at vise, at cn saadan Fremgangsmaade baade vilde være den 

klogeste og den hensynsfiildeste imod Slesvigerne, og at det for 

Kongerigets Befolkning maatte være en tilstrækkelig Betryggelse,
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naar Rigsforsamlingen vedblev at bestaa, og naar det fastsloges, 

at ingen Lov kunde udfærdiges og ingen Skat paalægges uden 

dens Minde. Det sunde og patriotiske i Tanken ses nu bedre end 

den Gang, hvor Sindene vare i stærk Bevægelse, Utaalmodigheden 

stor og Frygten for en mulig Reaktion %istnok ikke mindre; For* 

slaget forkastedes med overvældende Flertal. Det gjentoges senere 

a f A . S. Ørsted, men fik da kun nogle faa Stemmer. K ., som 

havde taget ledende Del i Fastsættelsen a f  Forsamlingens Forret

ningsorden og i de politiske Debatter, som førtes før og efter 

Martsministeriets Afgang, blev i Dec. 1848, men først ved 3. Valg, 

Medlem a f det 17 Mands Udvalg, som efter den foreløbige Behand

ling i Afdelingerne skulde tage Grundlovsudkastet under nærmere 

Behandling. Dets Arbejder fremmedes med stor Energi under V. 

Bjerrings Forsæde, men fm 9. Febr. 1849, da K . med 10 Stemmer 

valgtes til Ordfører, var det ham, paa hvis Skuldre Hovedparten 

a f Byrden blev lagt. Hans Opgave blev det at samle alle Afstem

ningerne, at bringe dem i Orden og Sammenhæng og at motivere, 

uden at medtage noget overflødigt og uden at overspringe noget 

\’æsentligt, den Affattelse a f Grundloven, som Flertallet indstillede 

til Vedtagelse. Dette Kæmpearbejde blev, medens Gnmdlovsudvalget 

fortsatte sine daglige Moder, udført paa 13 Oage, og sjælden er en 

saa vidtrækkende Kreds a f de mest betydningsfulde statsretlig

politiske Spørgsmaal bleven behandlet med saa overlegen Dygtighed 

og en saa koncis Klarhed som i den 50 Spalter store Betænkning. 

Ordføreren lagde de samme Egenskaber i fuldt Maal for Dagen 

under den udforlige Behandling i Salen, der begyndte 26. Febr. 

og varede i 3 Maaneder, Datiden var kun lidet fortrolig med de 

mange vanskelige Spørgsmaal, som kunne fremkomme ved Ordningen 

a f ct konstitutionelt Forfatningsliv, men desto stærkere vare de Fø

lelser og Stemninger, som krævede dem besvarede alene efter Øje
blikkets Strømninger. Det var et stort Held for Forfatningssagen, 

at der midt i den politiske Dilettantisme, som den Gang var R e

gelen, fandtes til at overtage Ordforerhvervet en Mand, som besad 

en omfattende Kundskab paa dette Omraade, særlig Fortrolighed 

med Englands og Norges politiske Liv. Og hans Ordførerskab 

udmærkede sig tillige ved en høj Grad a f Korthed, Klarhed og 

en altid rede Slagfærdighcd, der uden at lade sig forlede til pole

miske Vidtløftigheder altid holdt Sagen og det foreliggende Sporgs- 

maal skarpt for Øje. —  Ved de forste ordinære Valg i Dec. 1849 

gjenvalgtes K . i sin tidligere Kreds til Folketinget og havde i de
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følgende 3 Aar en væsentlig Indflydelse paa de gjennemførte vig

tige Love. Ved næste Valg, Avg. 1852, faldt han for Bondevennen 

P. Hansen a f  Snoldelev-Hastrup, og samme Skæbne havde han 2 

Maancder senere ved et Suppleringsvalg i Mariager Uge over for 

Lærer D. E. Rugaard. K . søgte ikke senere at fea Sæde i Folke

tinget.

Den levende Interesse, hvormed K . omfattede Slesvig, og som 

var bleven yderligere styrket ved hans Deltagelse i den mislykkede 

Notabelforsamling (1S51), førte ham til ogsaa i sin Lærervirksomhed 

ved Universitetet at omfatte den slesvigske Retsvidenskab og at 

bevirke Ansættelsen a f  cn særlig Docent i denne. Efter Minister- 

og Systemskiftet i 1854 overtog han 1855 en Stilling som Departe

mentschef i det slesvigske Ministerium, som den Gang forestodes 

a f  H. I. A . Raasloff, og blev saaledes Kollega a f  sin Ven Regen- 

burg. Snart kaldtes han dog her fra, i det han i Okt. 1856 blev 

Indenrigsminister I Andræs Regering. Som saadan gjennemførte 

han forskjellige vigtige Ix>ve, saaledes Næringsloven a f  29. Dec. 1857 

og Loven om den jyske Tværbane, det første Jæmbaneanlæg i 

Jylland. A t den egentlige Hovedaare for Jæmbanetraftkken i Jyl

land maatte gaa ffa Nord til Syd, var ikke noget Øjeblik skjult 

for K ., men det var efter hans Opfattelse a f de økonomiske Inter

esser og af Politikkens Krav a f  den største Vigtighed, at der forud 

for denne, som pegede ned imod Hamborg og Tyskland, var til

vejebragt en Ijn jc, som aabnede Vejen for en direkte Forbindelse 

roed England, og en saadan, mente han, maatte kunne etableres 

fra Struer. Da Hall havde afløst Andræ som Konseilspræsident, 

gik K . (Avg. 1858) over til Finansministeriet, men oveigav i Maj 1S59 

dette til C. E. Fenger og vendte tilbage til sin tidligere Plads; 

i Dec. s. A. afgik hele Ministeriet Hall, væsentlig paa Grund a f 

Forhold ved Hoffet (Grevinde Danner og Berling), som K . for sit 

Vedkommende gjorde til Kabinetsspørgsmaal, og som kort efter 

ogsaa de øvrige Ministre fandt at burde tage paa samme Maade, 

og da Kabinettet rekonstrueredes i Febr. 1860, ønskede K . ikke at 

gjenindtage sin Stilling, men udnævmtes til Assessor i Højesteret 
(extraordinær .Assessor var han bleven 1856). A f Rigsraadet, som 

den Gang kun bestod a f ét Kammer, var han bleven Medlem 1857. 

Ved Siden a f  sin parlamentariske Virksotnhed overtog han i Aarenes 

Lob en Række a f vanskelige Hverv som Formand for store Kommis

sioner: om Orlogsværftets Reorganisation (i hvilken han søgte at 

indføre den engelske Praxis at gjengive alle Vidneforklaringer steno
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grafisk), om Forsvarsvæsenets Ordning, om det kongl. Theaters Stil

ling, om offentlige Bygninger og om Banegaardsforholdene i Kjo- 

benhavn; den maaske vigtigste a f  dem alle, Proceskommissionen, 

vil blive omtalt ndfr. Han besad en sjælden Evne til at lede 

saadanne Forhandlinger, til at fremdrage de Sider a f  enhver Sag, 

hvorpaa det kom an, til at anspore Arbejdslysten og indgyde Inter

esse for Opgaverne, samtidig med at han ikke sparede sig selv, 

og hans sikre Hukommelse var til enhver Tid Herre over det store 

Kundskabsforraad, hvormed han sad inde.

Som Medlem a f Rigsraadet var K . selvskreven til Ordfører 

for det Forslag til en Fællesforfatning for Kongeriget og Slesvig, 

som Ministeriet Hall fremlagde i Sept. 1863, og som senere blev 

til Forfatningen a f 18. Nov. Man har fremhævet, og ikke uden 

F ^ e, at Ordføreren indskrænkede sig til at behandle de konstitu

tionelle Spørgsmaal, som Udkastet frembød, og ikke, eller dog kun 

i ringe Grad, indlod sig paa at undersøge, om det var et rigtigt 

og klogt politisk Skridt under dc givne Forhold i Kvropa saaledes 

ved en legal Akt at udsondre Holsten a f  Fællesskabet og for saa vidt 

nøjere at sammenknytte Kongeriget og det danske Hertugdømme; 

Ansvaret herfor lagde han over paa Regeringen, og det var først 

i sit sidste Foredrag, at han brød med sin Tvivl og anbefalede 

Vedtagelsen med de siden saa ofte citerede Ord: cFortissima consilia 

sæpe tutissima«. Baade hos os selv og i Udlandet er den Paastand 

ofte fremført, at det var denne Forfatning, som nedkaldte alle 

Ulykkerne over Danmark og førte til Slesvigs Tab. Det er dog 

noksom godtgjort, at selv om den gav Preussen et velkomment 

Paaskud, saa har den dog i det hele og store hverken gjort til 

eller fra, og at Frederik VIFs Død under alle Omstændigheder, 

hvorledes end den danske Regering havde stillet sig, vilde være 

bleven benyttet til Danmarks Sønderlemmelse, fordi det lige fra 

1861 havde været Preussens bevidste Maal at bemægtige sig Hol

sten og saa meget af Slesvig som muligt. Ved Konferencen i 

London, som først aabnedes efter Dybbøls Fald 18. April, var K. 

en af de danske delegerede (sammen med Udenrigsminister Quaade 

og Ge.sandten i London, Torben Bille). K. nærede ingen Illusioner 

om en fransk eller engelsk Intervention til vor Kordel, og han cr- 

kjendtc med Sorg, at der efter Ruslands hele Holdning heller ikke 

kunde regnes paa aktiv Bistand fra Sverige-Norge. Derimod har 

han vistnok, støttende sig til Udtalelser fra Monrads Regering her 

hjemme, gjort sig Illusioner om den militære Modstandsevne, hvoraf
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Landet endnu var i Besiddelse, navnlig om Muligheden a f at for

hindre Erobringen a f Als. Disse Illusioner maa dog ikke bedømmes 

efter de Steinningsudbrud, som han i stærkt bevægede Øjeblikke 

gav Luft i fortrolige Breve til en Ven, i ingen Henseende bestemte 

for Offentlighedens Øje. A t han troede paa Alses Uindtagelighed, 

er imidlertid givet, men det gjorde den Gang Nationens store Fler

hed, og Erobringen a f  Øen, Preussernes eneste virkelige Bedrift i 

Krigen mod Danmark, nedslog derfor ogsaa det danske Folks sidste 

Haab. A t der paa Konferencen burde modtages en Deling af 

Slesvig, naar Linjen kun ikke gik saa nordlig, at den lemlæstede 

den danske Nationalitet, stod dog ogsaa K . klart, men Situationen 

var i saa Henseende yderst vanskelig, da Preussen ikke vilde u<l* 

tale sig bestemt, og da England under Lord Russells famlende Le

delse stadig gled bort fra sine egne Forslag. Paa det afgjørende 

Tidspunkt, 20. Juni, stode K . og hans Kolleger noget vaklende, 

men praktisk hk dette ingen Betydning, thi samme Dag var Af- 

gjørelsen truffen i Statsraadet i Kjobenhavn, som havde besluttet 

at fastholde som sit Ultimatum Russells Forslag a f 28. Maj, hvilket 

lian selv havde forladt, og at forkaste det Voldgiftsforslag, som de 

allierede tyske Magter ikke havde modtaget. 22. Juni var Konfe

rencen sprængt, og 29. Juni faldt Als.

K ., som 1863 var bleven valgt for Kjobenhavn til Rigsdagens 

Landsting, blev i de efter Krigen følgende Aar i stedse højere Grad 

dette Tings Leder, en naturlig Følge a f den omfattende Indsigt og 

overlegne parlamentariske Dygtighed, hvormed han helligede sig til 

hine Aars vigtige Lovgivningsvirksomhed. Da Grev Frijs i Maj 

1870 aftraadte, og Kongen kaldte Grev Holstein-Holsteinborg, hen

vendte denne sig derfor først til K ., der gjorde sin Indtræden af

hængig a f Halls MedWrkning og selv overtog Justitsministeriet. Faa 

Maaneder efter udbrød den tysk-franske Krig, som her hjemme 

hilstes med Begejstring og store Forventninger om Oprejsning for 

Tabene i 1864. Danmark blev bragt i en yderst farlig Stilling, 

da Kejser Napoleon sendte Hertugen a f Cadore her til med Tilbud 

eller Fordring om en Alliance; K . var blandt dem, som tydeligst 
saa Faren, og han bidrog sit til at forhindre enhver Uforsigtighed, 

som kunde stille Danmark i et tvetydigt Lys lige over for Preussen 

og Tyskland. —  En a f de Sager, som K. i denne sin Minister

stilling omfattede med særlig Interesse, var Ordningen a f Islands 

Forfatningsforhold; hans Kjærlighed til den gamle Sagaø og dens 

mærkelige Folk mødtes her med den statsretlige Jurists faglige
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Sans. Men det blev dog ikke ham, der kom til at føre denne 

Sag igjennem, det tilfaldt Klein, til hvem han overgav Justitsmini

steriet, da i 1872 Fengers Afgang foranledigede ham til paa ny at 

overtage Finansportefeuillen Quli). Han overtog fra Fenger og 

gjennemførte 1873 den skandinaviske Møntenhed. Salget a f  Marmor

kirkens Ruin paadrog ham en Anklage for Rigsretten, som dog

13. Juni 1877 fuldt frikjendtc ham. Stillingen baade inden for selve 

Ministeriet og lige over for Tingene havde sine store Vanskelig

heder. Særlig var Forholdet mellem K. og Haffner, der fra Mini

steriet P'rijs var gaaet over i Holstcins Kabinet som Krigs- og 

Marineminister, meget spændt; det kom til et voldsomt Udbrud, 

da Haffner under en Forhandling i hans private Hjem om en af 

ham paatænkt Værneskat blev saa heffig over nogle Indvendinger 

fra K ., at han endte med at vise denne Døren. Vanskeligheden 

løstes ved, at Haffner selv erkjendte at have forløbet sig og ud- 

traadtc a f  Ministeriet (Dec. 1872), hvor han og K . ikke længere 

kunde sidde sammen. Folketinget førte paa Gmndlag a f «det for

enede Venstres* Program a f 1870 en lidenskabelig Opposition imod 

Ministeriet, og denne fik 1873, efter de bekjendte Adresser, sit 

Udslag i Nægtelsen af Finanslovens Overgang til 2. Behandling. 

K. holdt under Debatten herom en beundringsværdig Tale, lige saa 

grundig i sit Indhold som fuldendt i sin P'orm, hvori han forklarede 

Parlamentarismens sande Væsen, udtalte, at den ikke havde Hjem

mel i Grundloven og overhovedet ikke kunde skabes ved en Lov

paragraf, men kun ved l ’radition og en Praxis, der fremfor alt 

havde Taalmodighedens og Maadeholdets Præg, ikke ved saadanne 

voldsomme Handlinger som en Finanslovnægtelse, et tveægget Sværd, 

som først og fremmest vilde saare den, der brugte det. Skjønt 

Landstinget i den konstitutionelle Strid afgjort stod paa Ministeriets 

Side, manglede der den personlige Tillid til Kabinettet, som under 

saa spændte Forhold inaatte kræves, og det var a f denne Grund, 
at Ministeriet Holstein, væsentligst efter K.s Tilsk)Tidelse, indgav 

sin Demission i Juni 1874. Hans indflydelsesrige Stilling i Lands

tinget havde dog ikke lidt noget Skaar, og under de skarpe Kon

flikter, som indtraadte 1877, Aaret for det første Estnipskc Provi

sorium, kom de vægtigste Indlæg fra hans Side; navnlig maa frem

hæves hans Tale i 1877 om Rigsdagens Ret og Pligt lige over for 

Finansloven og oni de 2 Tings gjensidige Stilling. I Aarene efter 

1880 blev dette anderledes; K. kunde ikke altid følge eller billige 

Ministeriet paa dets Veje, og dette førte til en Misstemning, snart
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efter til et Hrud» i det Professor Matzen som Landstingets Hejres 

Ordforer opsagde den tidligere Leder Huldskab og Troskab. Det 

laa ikke for K ., som desuden alt den Gang folte Alderens Svag

heder og bl. a. a f denne Grund havde afslaaet Stillingen som Justi- 

tiarius i Hojesteret, som tilbødes ham 1880 efter Mouriers Død, at 

optage nogen Kamp paa et saadant Grundlag; han trak sig mere 

og mere tilbage, og 1S90 ftabad han sig et Gjenvalg, som selv 

uden hans Abdikation næppe vilde være faldet paa ham.

Det karakteristiske Hovedtræk hos K . var hans uudslukkelige 

Trang til Viden og Kundskabserhvervelse, hans «umættelige Til- 

egneIsesl)Tst». Der var næppe noget a f  de højere aandelige Om- 

raader, Politikkens, Videnskabens, Litteraturens og Kunstens, uden 

at han var fortrolig med det, havde tilegnet sig den ældre og 

yngre Forsknings Resultater og var trængt igjennem til Enkeltheder, 

som ellers kun Specialisten kjender. Om hans juridiske Kundskabs

fylde, der ikke indskrænkede sig til Danmark og de 2 nordiske 

Broderlande, men omfattede hele den evropæiske Ret, tilhorer det 

Skildringen a f  K. som Jurist at tale. Men ved Siden heraf var 

han nøje fortrolig med den historiske Videnskab (1857— 70 var han 

Medlem a f og Formand i den danske historiske Forenings Bestyrelse), 

med Filosofien, med enhver Gren a f den højere Tænkning. Han 

var en utrættelig Læser, og da hans Syn blev saa svagt, at det 

nægtede ham sin Tjeneste, lod han sig forelæse alt, hvad der faldt 

ind under hans omfattende Interessesfære. Intet var tabt af, hvad 

han saaledes tilegnede sig, hans utrolige Hukommelse beherskede 

altid det umaadelige Stof. Han var Bogsamler, og hans Bibliothek 

fyldte Hylderne i mange Værelser a f hans stille Villa i Rosen

vænget, skjont han Gang efter Gang sendte store Gaver til Uni- 

versitetsbibliotheket og til Bogsamlingen i Reykjavik. Ogsaa hans 

personlige Forbindelser havde en stor Udstrækning, det var ham 

en Glæde at knytte og bevare Forbindelse med unge begavede 

Mænd og at hjælpe dem fremad, han stod i venskabeligt Forhold 

til mange fremtrædende Personligheder i andre Lande, først og 

fremmest i Sverige og Norge, hvis indre Tilstande og Personalia 

han kjendte trods nogen svensk eller norsk. Han var en varm 

Skandinav og saa i en nær Forbindelse mellem de 3 Riger et 

Middel til gjensidig Styrkelse, men han for\'ildede sig ikke ind i 

dynastiske Kombinationer, hans Ønsker gik ikke videre end til en 

saa vidt muligt solidarisk ydre Politik og en gradvis Tilnærmelse i 

Retsudvikling og indre Forhold. I denne Retning arbejdede han
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med alle sine Kræfter, og det er træffende sagt om ham, at han 

i Tidens Løb blev et personligt ^Forbindelsesled mellem Folkene®, 

som næppe kan erstattes. Hans Hjem søgtes i vid Udstrækning 

a f GJæster fra Broderlandene, som altid vare sikre paa her at finde 

den hjærteligste Modtagelse. I det store Selskabsliv deltog han 

ikke mere, end hans sociale Stilling nødvendig krævede; han var 

ugift, en gammel Tante bestyrede indtil kort 'l'id for hans Dod 

hans Hus. Fylde fik hans private Liv først, da han efter J. L. 

Heibergs Død kom i nærmere Forbindelse med Fru Heiberg og 

helligede hende et trofast Venskab, hvilket hun har sat et smukt 

Æreminde i sine Livserindringer. (Han forestod Udgivelsen af 

Heibergs Skrifter i 22 Bind, 1861— 62.) Hendes Død 1890 var det 

sidste haarde Slag, som traf ham; det politiske Livs Skuffelser og 

Sorger havde ældet ham før Tiden, nu blev han en fuldstændig 

ensom Mand, og hans tidligere stærke Helbred svækkedes, hans 

legemlige som hans aandelige Kræfter aftoge. T il sidst blev en 

Operation paatrængende nødvendig, men 27. Sept. 1893 døde han 

i den Vogn, som skulde bringe ham til Hospitalet.

Det er et virksomt og for Fædrelandet betydningsfuldt Liv, 

som her er skildret. Naar K . med sin store Kundskabsfylde, sin 

sjældne parlamentariske Evne, sin strænge Pligtfølelse og sin uegen- 

nyttige Fædrelandskjærlighed ikke har grebet stærkere ind i Begiven

hederne, naar han f. Kx. ikke har været Chef for nogen Regering, 

saa ligger dette i hans Begavelses ejendommelige Art. Han var 

mere receptiv end skabende, netop hans omfattende Indsigt og 

Skarpsindighed lode ham ved enhver 'l'ing se, ikke blot Grundene 

for, men ogsaa dem imod og gjorde ham vaklende, ængstelig, hvor 

mindre klart skuende dristig grebe til, fordi de kun saa den ene 

Side. Han veg tilbage for Ansvaret, vilde hellere pege paa det 

rette og lade andre udføre det end selv gribe Roret. Denne 

Ængstelighed, som laa i hans Natur, tog til med Aarene og gjorde 

sig især stærkt gjældende i Slutningen af hans politiske Liv, da 

han uden Kamp lod sig fortrænge fra en Stilling, som cn kraftigere 

Vilje kunde have hævdet og forsvaret, og som en ærgjerrig Mand 

ikke vilde have ladet sig berøve. Om hans sjældne Evner, hans 

Karakters Renhed og hans inderlige Kjærlighed til Fædrelandet, 

dets Sprog og alt dets aandelige Eje bar der kun været én Mening 

hos Venner og Modstandere.

K. fik 1855 Titel af Etatsraad, blev 1857 Kommandør og 1873 

Storkors a f Danebrog. Lunds Universitet kreerede ham 1868 til
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Dr. )ur., Upsala Universitet 1877 til Dr. phil. Han valgtes 1885 

tU Medlem a f Kongl. Vetenskaps Societeten i Upsala og 1891 til 

Medlem a f Videnskabernes Selskab i Christiania.
Brslew, Forf. Lex. Smaaskrifter (Uegnede A . F. Krieger S. 379 ft. Fru 

Heibergs Erindringer IV, aiSflf. Nord. Tidskrift 1893, S. 573 IT. Kai. Dan* 

mark 1894. S. 58 ff. Hist. Tidsskr. 6. R. V, 121 ff. C. S .̂ A , BiUe,

—  Allerede 1844 aabnedes Universitetsvejen for A . F. Krieger 

ved hans Udnævnelse til Lektor. Hans overordentlige Belæsthed^ 

hurtige Hoved og store Arbejdskraft tildroge sig almindelig Opmærk

somhed, og der knyttedes store Forventninger til ham som Uni

versitetslærer. Disse opfyldte han kun til Dels; hans Betydning 

for den danske Retsvidenskab kom til at ligge paa andre Punkter. 

At K. ikke som Universitetslærer kom til at udøve nogen betj’delig 

Indflydelse paa de juridiske studerende, laa dels deri, at han vel 

samlede et stort, maaske alt for stort, Materiale til Brug ved sine 

Forelæsninger, men ikke havde den fornødne Taalniodighed til at 

bearbejde det paa en for de studerende egnet Maade, dels i den 

ydre Omstændighed, at han a f Princip ikke vilde diktere sine Fore

læsninger, men holde dem som frie Foredrag, hvilket havde til 

Følge, at de studerende —  under den daværende Mangel paa 

tr>*kte Haand- og Lærebøger —  foretrak at ben>tte de andre Pro

fessorers Forelæsninger, som i alt Fald delvis dikteredes og a f den 

Grund bedre egnede sig til at læse efter. Dertil kom, at K . alle

rede før 1848 og naturligvis endnu mere senere stærkt optoges af 

den vaagnende politiske Interesse. Hans Forelæsninger ved Uni

versitetet drejede sig for øvrigt ikke om statsretlige Æmner, men 

især om Privatrettens almindelige Del, hvilket Fag han gav et 

overordentlig stort Omfang ved sit «Grundlag for Forelæsninger 

over den danske Privatrets almindelige D eb  (1849— 50), der var en 

uhyre Matcrialsamling, ordnet under Paragrafoverskrifter væsentlig 

efter Savignys System, samt om Kriminalprocessen, hvortil han 

ogsaa havde samlet meget, og desuden om enkelte mindre Fag, 

f. Ex. Næringsret, Vexelret o. desl. Samtidig var den slesvigske 

Sag Gjenstand for hans levende Interesse, og paa den anvendte 

han betydelig Tid og Kræfter. I sit ovennævnte «Grundlag» søgte 

han at vække de studerendes Interesse for disse Sporgsmaal ved 

at optage og aftrykke de vigtigste Aktstykker i Striden. Da efter 

Oprørets Underkuelse den danske Konges Myndighed blev gjen- 

oprettet i Slesvig, stillede K . strax sin store Arbejdskraft i denne 

Sags 'J'jcneste derved, at han i 1853 paatog sig at være Docent i
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slesvigsk Ret. Indseende Vigtigheden a f at drage den slesvigske 

Rets Studium fra Kiel til Kjøbenhavn var han meget ivrig herfor, 

og i utrolig kort Tid udarbejdede han danske Iiæreboger over vig* 

tige Dele a f den slesvigske Ret («Den slesvigske Formueret* og 

«Den slesWgske Familie- og Arverets, begge udkomne i 1855).

Uagtet det anførte har K . haft en stor Betv'dning for Rets* 

\idenskaben her i Landet, og det kan med Sandhed siges, at uden 

ham vilde man have savnet meget, som ved hans direkte eller 

indirekte Paavirkning er kommet frem. Han har virket inciterende 

og opmuntrende paa næsten alle de yngre Videnskabsdyrkere fra 

hans Tid, bistaaet dem med Raad og Daad og befrugtet deres 

Tænkning ved at meddele dem a f sin Videns store Forraad. Men 

hans egentlige Hovedforijeneste er den Virksomhed, han udfoldede 

for Lovgivningens Udvikling og de Forberedelser hertil, ved hvilke 

Videnskabens Hjælp paakaldes. Navnlig bør her nævnes den store 

Proceskommission, som i Tiden fra 1868— 77 udarbejdede Forslag 

til en fuldstændig og vidtgaaende Reform a f baade den civile og 

den kriminelle Retspleje i Overensstemmelse med Grundlovens Krav, 

for hvilken Kommission K . var Formand. I denne sin Egenskab 

vidste han ikke blot at lede Forhandlingerne med overordentlig 

Klarhed og Indsigt, men ydede ogsaa under Debatten de værdi

fuldeste Bidrag til Opgavens Losning ved sit store Kjendskab til 

fremmed Ret og sit udmærkede Blik for, hvad der var det væsent

lige i et Æmnes Behandling.

I denne h'orbindelse bor ogsaa nævnes K .s store Betydning 

for baade det videnskabelige og det legislative Samarbejde mellem 

de 3 nordiske Riger i Henseende til Retsvæsenet. Længe førend 

nogen anden dansk Mand fulgte han opmærksomt Retsvidenskabens 

Udvikling i Sverige og Norge og havde stadig personlige Forbin

delser med de betydeligste Jurister i disse Lande. Uden K.s Hjælp 

og Medvirkning vare de nordiske Juristmøder ikke komne i Stand, 

og det skyldes hans Energi, at en «Nordisk Retsencyklopædi* er 

udkommen (1878 ff.) og paa et enkelt Parti nær bleven færdig. Skjont 

ikke selv deltagende i de Kommissioner, bestaaende a f delegerede fra 

alle de 3 Lande, som have udarbejdet Vexelloven, Finnaloven og 

Søloven, har K. ikke desto mindre haft en stor Andel i, at dette 

Samarbejde er kommet i Stand, i det han ved sine Opmuntringer 

og sine Forbindelser i Sverige og Norge har bidraget til at vække 

Interesse for Sagen paa højere og højeste Steder og til at fjæme 

Betænkeligheder og Hindringer, der maaske ellers havde kvalt den.
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Endelig bør det anføres, at han deltog i Udgivelsen a f  Chr. 

Paulsens, J. E. Larsens og F. C. Bomemanns Skrifter. J . Nelkmann.

K rie g er, A n th on iu s, 1776— 1847, Søofficer. K ., der er født 

19. Marts 1776, var Søn a f nedennævnte Viceadmiral Joh. Corn. K. 

( t  1797)- Han blev Maanedslieutenant i Marinen allerede 1794 og 

avancerede s. A. til Sekondlieutenant, blev Premierlieutenant 1800, 

Kapitajnlieutenant i8o8, Kapitajn 1815, Kommandørkapitajn 1826, 

Kommandør 1834; 1840 tillagdes der ham Kontreadmirals Karakter, 

2 Aar senere forfreramedes han til virkelig Kontreadmiral. Efter en 

Udenlandsrejse 1803 var han 1804— 8 ansat i 'lønning som Chef 

for en Del Kanonfartøjer, der først blokerede Elben, senere —  

under Krigen mod Englænderne —  fra Ejderen opererede mod de 

engelske Krjdsere. 1809 var han som Chef for den fra Englæn

derne erobrede Brig «the Tickier» i hans Faders Eskadre i Øre

sund, 1810 Chef for Kanonflotillen ved Præstø, 1811 næstkomman

derende paa Fæstningen Christiansø, hvor han tillige forte de der 

stationerede Kanonfartøjer. 1812 førte han Briggen «Laaland» i 

Norge og deltog med denne i den blodige Kamp i Lyngor 6. Juli, 

hvor Fregatten «Najadens blev odelagt; for at ikke hans Skib skulde 

erobres, satte han det paa Grund og tændte Ild i det; Englænderne 

slukkede dog denne, men maatte atter forlade det, da det tilbage

erobredes a f Kapitajnlieutenant Rask. K . overtog derefter atter 

Kommandoen over Briggen i Norge, men vendte efter Landets 

Adskillelse fra Danmark tilbage til Kjøbenhavn. 1816— 18 var han 

uden for Nummer, 1821 Chef for Kadetskibet, 1822 og 23 Med

dommer for Søkadettcme, 1S36 Chef for Linjeskibet «Skjold» paa 

Togt i Nord- og Østersøen. 1841 indtraadte han som Medlem a f 

Konstruktions-og Reguleringskommissionen; forinden var han bleven 

ansat i Bestyrelsen for Søetatens Drengeskole. K ., der døde 25. Avg. 

1847, blev 1809 gift med Elisabeth Dorothea Prætorius (f. 2. Nov. 

1779 t  14. Jan. x86i). C. With.

K rie g er, E m il Fran^ois, 1819— 92, Søofficer, Søn a f  foran

nævnte Kontreadmiral Anthonius K ., er født 5. Juli 1819. Han tog 

Afgangsexamen fra Søkadetakademiet med Udmærkelse (Æressabelen), 

blev Sekondlieutenant 1839, Premierlieutenant 1848, Kapitajnlieutenant 

1859, Orlogskapitajn 1868 (s. A. Kommandør) og Kontreadmiral 1880. 

i8$4 afgik han efter opnaaet Aldersgrænse. Blandt K .s mange 

Togter som subaltern Officer kan nævnes, at han 1840— 4̂1 var med
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Fregatten «Bellona» i Sydamerika, 1845—47 Briggen «Mer-

curius* paa Island og derefter i Guinea og Vestindien. I Krigen 

1848— 50 sejlede han først med Postdamperen «Skirner», der gjorde 

Tjeneste ved Søtransporterne, senere paa Blokade med Korvetten 

«Galathea», i 1850 næ.stkommanderende paa Hjuldampskibet «Geiser» 

paa Expedition mod de slesvig-holstenske Kanonbaade ved Vester- 

havsøeme. 1853 var K. næstkommanderende paa Batteriet Trekroner, 

1855— 58 Vagerinspektør paa Østkysten; 1859 førte han en mindre 

Eskadre i Troppetransport, 1861 Chef for en Division Kanonbaade, 

1863— 64 Chef for Krydseren «Fylla» i Vestindien; efter Skibets 

Hjemkomst indlemmedes det i Østersoeskadren. Efter Krigen blev 

K ., der forinden var bleven Kammeijunker, Ekvipage- og Takkel

mester samt Medlem a f en Taktikkommission. 1867— 68 var han 

paa ny i Vestindien, denne Gang som Chef for Korvetten «Dagmar». 

Korvetten var ogsaa i Rio Janeiro for at indkræve Brasiliens Kon

tingent for Sundtoldens Afløsning, en Mission, der dog fuldstændig 

mislykkedes. Da Sokadetakademiet 1869 nedlagdes, og Søofticers- 

skolen i dets Sted oprettedes, blev K. dennes første Chef, men 

fratraadte dog kort efter for at overtage Stillingen som Chef for 

Orlogsværftet, hvilket han vedblev at være til sin Afgang fra 'l'je- 

nesten; samtidig havde han dog nogle Udkommandoer: 1876 Chef 

for Fregatten «Jylland», der overførte Kongen til og fra Rusland, 

1882 Chef for Øvelseseskadren. 1 Kommissionen til Udarbejdelse 

a f Forslag til Søværnets Ordning var K . Medlem. Efter sin Afgang 

beskæftigede han sig med forskjellige filanthropiske Sysler; han har 

bl. a. indlagt sig Fortjeneste ved sit Arbejde for Oprettelse af 

Lægevagtstationer. —  K ., der var en vel begavet Natur og en 

flink Sømand, udmærkede sig navnlig ved en exemplarisk Nøjagtig

hed i Tjenestesager: han blev 1869 Kammerherre, 1884 hvid Ridder 

og døde Juleaften 1892. K . blev 1850 gift med Sarah Tomine Marie 

Fanny Africana Knudsen (f. 22. Maj 1830), Datter a f  General

konsul A . P. K.
Tidsskr. f. Søvajseo 1893. • Q. Witk.

K rieger, Johan C orn eliu s, 1683— 1755, Bygmester, blev 1711 

Gartner ved Orangerihuset i Rosenborg og 1721 tillige ved samme 

Slots Lyst- og Køkkenhave, en Stilling, han beklædte til 1749. Han 

havde med Flid lagt sig efter Arkitekturen, blev tidlig for kongl. 

Regning ben>ttet som Bygme.ster og blev i 1722 kongl. Bygnings

inspektør og 1725 Overlandbygmester. Ved Opførelsen a f  Fredens
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borg, som 1720̂ — 21 byggedes a f Marcantonio Pelli, forte K,, efter 

Generalbygmester Ernst, Overtilsynet; han anlagde Slottets Have 

og Park og byggede Fredensborg Slotskirke (1725) samt Marskals

husene og andre «r)ependensbygninger». 1723 havde han opfort 

en Pavillon ved (det gamle) Amalienborg, 1724 foretog han en del

vis Ombygning a f Vallø og var samtidig virksom paa Kjøbenhavns 

Slot, Odense Slot, FrydenUind o. a. St. 1725 byggede han «Chri- 

stianshavns nye liro», ledede 1728 de vidtløftige Udbedringsarbejder 

paa Kronborg og anlagde s. A. cn Agatslibemølle ved Arresø. 

1737 opførte han det nye Orangeri ved Rosenborg, I sine sidste 

Leveaar byggede han det nuv^erende Moltkeske Palais paa Hjørnet 

a f  Bredgade og Dronningens IVærgade, Trods denne sin betyde

lige Virksomhed fordunklcdcs og fortrængtes han dog længe før sin 

Død a f  Thurah og Eigtved og sank efterhaanden i dyb Glemsel. 

1749 var han bleven Justitsraad. Han døde i Kjøbenhavn 21. Sept. 

1755. Han havde S. Marts 1712 ægtet Anna Matthisen (f. 1692 

t  1760), Datter a f  Klokker Soren M. ( f  1740) og Maren Niels- 

datter Banner ( f  1719); ved hende blev han Stamfader til den vidt 

udbredte Kriegerske Slægt. —  I 1729 udgav K . cBerechnungen 

u. Desseins auf 3 differente, grundgemauerte Gebaudc» osv., efter 

hvilke han og Kong Frederik IV formente, at de ved Byens Brand 

172$ ødelagte Bygninger passende kuode gjenopføres.
Meier, Fredensborg. y .  Meier.

K rieger, Johan C ornelius, 1725— 97, Søofficer, Son a f oven

nævnte Justitsraad Joh. Corn. K . ( f  1755), er født 1725, blev Se- 

kondlieutenant i Marinen 1743, Premierlieutenant 1749, Kapitajn- 

lieutenant 1754, Kapitajn 1758, Kommandørkapitajn 1767, Komman

dør 1775» Kontreadmiral 1781, Viceadmiral 1790. Strax efter sin 

Udnævnelse til Officer gik han i fransk Orlogstjeneste og forblev 

der i 2 Aar. Kort efter sin Hjemkomst udsendtes han med Kapi

tajn S. Hooglant til Middelhavet paa en Expedition, der skulde 

slutte Fred med Roverstaterne. Ved denne Lejlighed var det, at 

Fregatten «Falster» sprang i Luften paa Saffias Red (1753). Da 

cn foreløbig Afslutning var opnaaet 1752, sendtes K. hjem over 

Land som Kurér med Melding om Udfaldet. 1754 ansattes han 

som Chef for et Fartøj, der skulde forhindre den om sig gribende 

Smughandel mellem Æ rø Og Fyn. 1759 var han Chef for Fregatten 

»Vildmandene i Admiral Fontenays Eskadre, hvorfra han deta- 

cheredes til Christiansø, hvor Fæstningsværkeme og Havnen bleve
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udbedrede, og Kommandoforholdene ordnedes. Efter nogle Chefs- 

togter med Fregatter 1760 og 61 sendtes han 1762 med Fregatten 

«Christian$borg> til de russiske Østersøkyster for at udspejde, hvilke 

Troppetransporter her gik for sig. 1767 gjorde han et Togt til 

Marokko som Chef for Fregatten «Havfruen», 3 Aar senere deltog 

han som Linjeskibschef i Admiral F. C. Kaas* uheldige Togt til 

.Algier, 1773 overførte han med et Linjeskib Statholderen Prins 

Carl til Norge, 1779— 81 var han atter Linjeskibschef i de udrustede 

Eskadrer, 17S2 Medlem a f Reguleringskommissionen, 1788 Chef for 

en mindre Eskadre, der opererede sammen med en russisk Styrke 

under Admiral v. Dessen, 1794 atter Chef for en Eskadre (paa S 

Skibe), der sammen med en svensk Styrke under Grev Wachtmeister 

var udrustet til Nevtralitetens Besk3rttelse.

K ., der var en højt anset Officer, adledes 1797, men døde 

17. Maj s. A .;  han var Ridder a f  Danebrog. 1750 blev han gift 

med Sophie Magdalene Arff (f. 1733 f  1816), Datter a f Kommandør

N. D. A. (f. 1695 f  1758). A t hans gode Evner og Sømandsduelig

hed ikke kom bedre til deres Ret, end Tilfteldet var, skyldtes vel 

nærmest den for Marinen forholdsvis uvirksomme Fredsperiode, 

hvorunder han levede. C. With.

K rieger, Johan C orn eliu s, 1756— 1824, Søofficer, Son a f oven

nævnte Viceadmiral Joh. Corn. K. ( f  1797), er født 7. Juli 1756 og 

bestemtes tidlig til Soen; allerede 7 Aar gammel gjorde han sit 

første Togt som Volontær, Aaret efter blev han Kadet og deltog 

som saadan i Admiral F. C. Kaas’ uheldige Togt til Algicr 1770 

om Bord i Linjeskibet «Sophie Magdalene*, kommanderet a f hans 

Fader. Det paafølgende Aar udnævntes han til Sekondlieutenant, 

men forblev i Middelhavet indtil 1772. Efter nogle Togter i 

Eskadre og til Island avancerede K. 1776 til Premierlieutenant; 

2 Aar senere sendtes han tillige med 7 andre Officerer til Frankrig 

for der at gjore Tjeneste paa Flaaden og forblev der indtil 1781. 

1 de mange blodige og højst lærerige Sokampe, som i disse Aar 

udfægtedes i de vestindiske Farvande mellem Admiralerne d ’Estaing, 

de Guichen og de (Jrasse paa fransk Side mod Graves, Hood og 

Rodney paa engelsk Side, tog K. virksom Del; han udmærkede sig 

ved flere Lejligheder, blev saaret, dekoreret med Ordenen «pour 

le merite», fik Tilbud om en aarlig Pension a f  den franske Re

gering og hjemsendtes endelig med en overordentlig rosende Skri

velse fra hans Chef, Marquis Chabert. Kort forinden sio Hjemrejse

Dam k b i^ r . Lex. IX . Sepe. i8^$. 32
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forfreinmedes han til Kapitajnlieutenant. 1781— 83 førte K . Skib 

for det vestindiske Handelsselskab; i Slutningen a f denne Periode 

udnævntes han til Generaladjudant. Under de over for Sverige 

spændte Forhold 1784,88 og $9 var han udkommanderet i de Eskadrer, 

der opererede sammen med russiske Eskadrer, en T id  lang var han 

ansat til Tjeneste som Konsulent hos den russiske Admiral. 1789 

blev han Kapitajn. 1791— 98 gjorde K . Tjeneste som Ekvipagemester 

paa Nyholm, men havde dog ved Siden heraf adskillige Udkom

mandoer. I Efteraarct 1798 gik han som Chef for Fregatten »Na

jaden* til Middelhavet for under St. A. Billes Overkommando at 

beskytte de danske Handelsskibe dels mod Røverstateme, dels mod 

engelske Visitationer. Fra dette Hverv, der var lige saa anstræn- 

gende, som det udfordrede baade Mod og Takt, skilte han sig 

med fremragende Dygtighed. 1800, da Forholdet til England havde 

naaet en betænkelig spændt Karakter, hjemkaldtes samtlige i 

Middelhavet stationerede Skibe, for hvilke K . da overtog Komman

doen; i Slutningen a f April 1801 kom han i god Behold med sin 

St}Tke til Norge. 1801— 3 opholdt han sig i Norge som Medlem 

a f en Defensionskommission og havde derefter indtil 1807 nogle 

kortvarige Kommandoer i vore egne Farvande. Kommandørkapitajn 

blev han 1800.

Ved Englændernes Overfald paa Kjobenhavn 1807 skyndte 

man sig at give K. Befalingen over den bevægelige Sødefension; 

ved hans utrættelige Aktivitet og Mod lykkedes det ogsaa at for

purre den engelske Flaades Angreb fra Sosiden, hvorimod han 

naturligvis ikke kunde forhindre Fjendens Bombardement a f Hoved

staden fra Landbatterierne. 1808 ftk han Overkommandoen over 

Kanonbaadsforsvaret i Øresund og langs Sjællands Østkyst; s. A. 

forfremmedes han til Kommandør. Den ham underlagte Styrke, der 

i Sommerens Løb voxede til 33 Rokanonfartøjer, benyttede han med 

udmærket Duelighed; i Juni erobrede han saaledes en engelsk Or- 

logsbrig samt en Del svenske Koffardiskibe, i Okt. s. A. fordrev 

han med sine Baade det blokerende engelske Linjeskib «Åfrica», 

der endogsaa paa et hængende Haar nær var blevet erobret. K., 

der 1812 avancerede til Kontreadmiral, vedblev under hele Krigen 
til 1813 at lede dette Kanonbaadsforsvar og traadte herunder paa 

Slutningen i personligt Forhold til Frederik VI, der lærte at skatte 

ham saa meget, at han endogsaa i Krigens sidste Afsnit betroede 

ham at indlede Forhandlinger om Vaabenstilstand med den engelske 

øverstkommanderende, Admiral Hope. Dette Forsog mislykkedes
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dog for ham; senere var han med Kongen i F>ti som øverst

befalende over Søforsvaret, medens Fredsforhandlingerne førtes i Kiel.

1 Maj 1814 overtog K. det ansvarsfulde Embede som Holmens 

Overekvipagemester (Chef), efter at Admiral Kierulff var gaaet af. 

Det viste sig snart, at hans administrative Evner vare lige saa ud

mærkede som hans Kriger- og Sømandsanlæg. Med utrættelig Iver 

arbejdede han efterhaanden den nye Flaade frem, afskaffede mange 

Misbrug, forbedrede de meniges Forhold og gjorde sig a f disse 

særdeles afholdt. Med sin faste Karakter, sin Takt og Tjenstiver 

lykkedes det ham virkelig at fremkalde en ny og bedre Aand paa 

Orlogsværfterne, saa at baade over- og underordnede med Lyst og 

Frejdighed gave sig i Kast med den smukke Opgave at gjenoprejse 

den faldne Marine. 1821 havde han den Sorg uventet at miste 

sin Son Hilmar K . i Vestindien; dette Stød gav hans Helbred et 

Knæk, som aldrig forvandtes; han døde 9. Juli 1824. —  K. var 

1808 bleven Kammerherre, 1815 blev han hvid Ridder. Han var 

gift 3 Gange: i. (1787) med Sophie Wilhelmine Caroline f. Bome- 

mann (f. 1767 f  1792), Datter a f  Generalavditør Vilh. B. (II, 542),

2. (1794) med Dorothea Sara Marie f. Meincke (f. 1777 f  *809), 

Datter a f Justitsraad L. A. M., 3. ( iS ii)  med Anna Cathrine f. Falbe 

(f. 1770 t  1843), Datter a f  Etatsraad J. C. F.
Thaanip, Fædrenekndsk Nekrolc^ i$ 2 l— 26. Arch. f. Søvæsea XIII (1841).

C  Wiih,

K rie g e r , Johan W ilh elm  C orn eliu s, 1788— 1857, Søofiicer, 

Son a f  ovennævnte Viceadmiral Joh. Corn. K. ( f  1824), er født 

17. April 1788, blev Sekondlieutenant i Marinen 1805, Premierlieute- 

nant 1809, Kapitajnlieutenant 1816, Kapitajn 1825, Kommandorkapi- 

tajn 1839, Kommandør 1842. 1807 var han om Bord i Vagtskibet

i Sundet. Fregatten ♦ Frederiksværn», som forgjæves søgte at undfly 

Englænderne og efter en kort Kamp 14. Avg. ved Vingo maatte 

overgive sig. Aaret efter deltog han om Bord i Linjeskibet «Prins 

Christian Frederik« i den bekjendte Kamp ved Sjællands Odde 

22. Marts, hvilken Kamp endte med IJnjeskibets Ødelæggelse. 

1811 ansattes han som Chef for de ved Korsør stationerede Kanon- 

baade. 1812— 13 gjorde K. Tjeneste paa Scheldeflaaden under

Admiral J. van Dockum. 1814 rejste han med Frederik VPs Suite 

til Wien og var der under Kongressen. 1818— 21 var han uden for 

Nummer og førte i den Tid et Koffardiskib paa Vestindien, senere, 

efter nogle Vagtskibsposter, 1823— 24 Chef for Briggen «St. Jan> i

32*
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Vestindien samt 1833 Chef for Korvetten «Galathea» i Middelhavet^ 

hvorfra han hjemførte en Del a f  Thor%'aldsens Arbejder. 1842 ud

nævntes K. til Kammerherre og blev omtrent samtidig Deputeret i 

den jyske Stænderforsamling. I Krigen 1848— 50 tog han ikke 

aktiv Del, men var 1850 Medlem a f General-Krigsretten, der ned

sattes til Bedømmelse a f Ekernfordeafiæren. Aaret efter søgte han 

sin Afsked og fik da Karakter a f Kontreadmiral Sine sidste Aar 

henlevede han paa sin Ejendom Vosnæsgaard ved Aarhus, som 

han havde kjøbt 1835, og hvor han døde 7. Marts 1857. —  K. 

blev 1811 gift med Anne Sophie Rawert (f. 22. April 1788 f  15. Juli 

1863), Datter af Generalkrigskommissær J. H. R. og .\nna Marie 

f. Krieger.
Tidsskr. f. Søvæsen II (1857). C. WU/i.

K rieger, Johann es, 1773— i8i8, Søofficer, Søn a f ovennævnte 

Viceadmiral Joh. Com. K. ( f  1797), er født 4. Maj 1773, blev Sekond- 

lieutenant i Marinen 1789, Premierlieutenant 1796, Kapitajnlieutenant 

1804, Kapitajn 1809, Kommandørkapitajn 1817. 1791— 92 deltog han 

i Kapitajn P. Løvenørns Expedition med Fregatten «Gerner» til Ma

rokko; senere var han en Tid lang i Norge, hvorfra han 1799 hjem

førte Tropper. 1800— i Chef for Vagtskibet paa Elben, 1808 Chef for 

en Stykpram paa Kjøbenhavns Red, det paafølgende Aar Chef for 

Briggen «Samsø», først paa Kjøbenhavns Red, senere detacheret til 

Store Bælt. 1810 afsendtes han med samme Skib til Eskadren i Norge, 

hvor han i Maj sammen med Briggen «Alsen» bestod en hæderlig 

Kamp med en stor engelsk Fregat, som han bragte til at flygte. 

I Juli s. A . havde han under sin Kommando et Detachement 

Brigger, hvormed han erobrede en overordentlig værdifuld Handels- 

flaade paa 48 Skibe. 1811 var K . Chef for Kanonbaadsflotillen i 

Store Bælt, hvor han var i idelig Virksomhed mod de engelske 

Konvoier. Ved Udgangen a f  dette Aar traadte han uden for 

Nummer indtil 1815. 1817 førte han som Chef Fregatten «Minerva» 

til Vestindien, men døde paa Togtet 12. Maj 1818. —  K. blev i8io 

gift med Anna Elisa Finne (f. 1791 f  1863). Deres Søn Andr. Fred. 

K . er nævnt ovfr. C.

K rie g er, L o ren tz  A n gel, 1797— 1838, Stiftamtmand, en Søn

a f ovennævnte Kontreadmiral Joh. Com. K. ( f  1824), fødtes i Kjo- 

benhavn 10. Maj 1797, blev privat dimitteret 1814, juridisk Kandidat 

1819, s. A. Kammerjunker, 1820 Avditor, 1826 karakt. Overavditør,
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1829 Amtmand i Islands søndre Amt og konstit. Stiftamtmand over 

Island, 1831 fast ansat i sidstnævnte Stilling, 1834 Medlem a f Kom

missionen til at undersøge den islandske Handelslovgivning, s. A. 

Medlem a f  Østifternes Stænderforsamling for Island, 1836 Stiftamt

mand i Aalborg Stift og Amtmand over Aalborg Amt, men ved

blev at st>Te sine Embeder paa Island i Vinteren 1836— 37, blev 

snart efter Overtagelsen a f  sit nye Embede syg og døde allerede

4. Maj 1838 i Aalborg som ugift. Det vidnes om ham, at han 

ved sin Dygtighed, sit Retsind og sin elskelige Personlighed er

hvervede sig almindelig Agtelse og Hengivenhed.
Tauber og Nielsen, EmbedsmænO i Aalboig S. 76. O. Krtngclbach,

K rin gelb a ch , G eorg  N icolai, f. 1839, Arkivembedsmand. K., 

Søn a f  daværende Gjæstgiver Mads Jensen K. (f. 26. juli 1802 

f  26. Sept. 1875) og Caroline Amalie f. Østberg (f. 27. Maj 1S12

t  26. Marts 1873), er født 29. Jan. 1839 i Roskilde Kro (Hersted

vester Sogn), blev Student fra Roskilde 1857 og juridisk Kandidat 

1864, var 1865— 75 knyttet til €Dagbladet» og skrev samtidig poli

tiske Korrespondancer til forskjellige danske og norske Blade, blev 

1869 Assistent og 1883 Fuldmægtig i Kongerigets Arkiv, hvor han 

1885 blev Kontorchef (siden 1889 Arkivar i Rigsarkivets 2. .Afdeling). 

K. er en dygtig Arkivmand, hvis nøje Kjendskab til sit Arkiv 

ogsaa direkte er kommet den historiske Forskning til Gavn, dels 

ved mindre Bidrag til Tidsskrifter og Ugeblade, dels og fornemmelig 

ved hans Deltagelse i Rigsarkivets litterære Virksomhed, i det han 

har udgivet «Den civile Centraladministration 1848— q3» (1894), lige

som han har haft en væsentlig Andel i det forudgaaende Skrift: 

«Den civile Centraladministrations Embedsetat 1660— 1848» (1891). 

—  K . ægtede 16. Maj 1872 Olga Caroline Vilhelmine Sødring 

(f. S. Juli 1851), Datter af Klasselotterikollektør Hans Thomas S. 

og Caroline Augusta Vilhelmine Josepha f. Gierlew. C. F . Bricka.

K risten sen , jvfr. Christensen.

K ris te n se n , E v a ld  T a n g , f. 1S43, Folkemindesamler. A f  

vestjysk Bondeslægt, Degnesøn, født 24. Jan. 1843 i Nørre Bjert; 

mistede 3 Aar gammel sin Fader; Moderen blev gift igjen med en 

Lærer 2 Aar efter. Drengen kom til at voxe op i de store Hedeegne 

omkring Viborg med en lidet forstaaende Stifiader og en Moder, 

der tyngedes a f det daglige Slid. Han vogtede Faar og levede 

med sine egne Tanker; var tidlig udviklet, og Præsten læste Sprog
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med ham; men hans Stiffader kimde ikke udrede Midler til Stu

dering, og K . kom paa Lyngby Seminarium. Det varede dog flere 

Aar, før han fandt sin Livsopgave: først da han kom ud paa 

Heden, i Hammerum Herred, som Lærer og Kirkesanger i Gjellerup 

(1866— 76). Det var i Julen 1867, Aaret efter at han baade havde 

holdt Bryllup og begravet sin Hustru, at hans Moder viste ham til 

en gammel Kone, der kunde synge Viser; han skrev dem op, og 

i kort Tid dukkede en helt ny poetisk Verden op for ham; han 

vandrede i sene Aftentimer gjennem Lyng og Sne til enlige Smaa- 

huse, hvor gamle Mænd og Kvinder lærte ham den Viseskat, der 

havde været deres Barndoms og Ungdoms Glæde. Endnu s. A. 

(1868) begyndte K . at udgive de indsamlede Viser i Smaahæfter; 

men denne Udgivelsesmaade ombyttedes snart under Sv. Grundtvigs 

Medvirkning med en mere ordnet Udgivelse som «Jyske Folke

minder, især fra Hammerum Herreds i. Bind; og alt imedens ud

straktes K.s Aftenvandringer til de omliggende Sogne. Endelig, 

da en Rejseunderstøttelse (privat 1871, fra Staten 1873 og 74) havde 

sat ham i Stand til at gjennemvandre Heden paa Kryds og tværs, 

udkom endnu et Bind Folkeviser, snart efterfulgte a f 2 Sagnsamlinger 

og et Bind Æventyr. Dc følgende 8 Aar, hvor han var Lærer i 

Faanip ved Viborg, gik sørgelig tabte for Indsamlingen, da han 

ingen Understøttelse kunde opnaa.

Efter Sv. Grundtvigs Død følte han sig som den, hvem Om

sorgen for de danske Folkeminder nærmest tilkom, og stiftede 1883 

«Dansk Samfund til Indsamling a f  Folkeminder*, der hurtig iik 

Udbredelse, især i Bonde- og Højskolekredse, og reddede meget 

fra Glemsel, men efterhaanden sygnede hen. For dette Samfund 

udgav han Tidsskriftet »Skattegraveren* (6 Bd., 1884— 89, med 

»Efterslæt*, 1890) og et Bind »Folkeæventyr*. Samtidig fik han 

Statens Understøttelse og gjennemvandrede nu hele Nørrejylland; 

en Del a f det indsamlede er udgivet i «Jyske Folkeminder* 6.— 12. 

Bind. Det mere omfattende Forhold satte ham nye Maal. Han 

trak sig 1888 med offentlig Forfatterunderstøttelse tilbage fra Skole- 

gjemingen (sidst i Brandstrup ved Viborg) og tog fat paa fuldstændig 
Udgivelse a f  alle hidtil utrykte Folkeminder. Saaledes fremkom 

»Danske Ordsprog* (1890), »Det jyske Almueliv* (1891— 94), »Danske 

Sagn* (1892 ff.).

K .s Bogflid er omfattende: 26 større Bind Folkeminder og 

nogle mindre Samlinger, desuden stedshistoriske Skrifter og «St. 

Blichers Liv og Gjerning* (1882) samt talløse Bidrag ti) .Almanakker



Kriit<n$en, E vald Tang. 503

Og Blade. K.s Livsopgave er den trofaste Meddelelse a f  Over> 

levering; og i Evne til at fastholde Almuens 7’anker og Ordlag 

overgaar han alle andre Optegnere. Blandt hans Skrifter staa de 

første Bind a f »Jyske Folkeminder* højest, i hvert Fald i litterær 

Henseende; i Here a f de senere Arbejder har han haft Vanskelighed 

ved at beherske det omfattende Stof. K .s selvstændige Skildringer 

a f Folkelivet ere faa; men Stykkerne om Visesang og Bindestuer 

(i »Jyske Folkeminder* 1 og XI) ere noget a f  det smukkeste og 

mest forstaaende, der er skrevet om den danske Almue.
Illustr. Tid. 14. Avg. 1892. Husvennen i i .  Dcc. 1887. Danmark, Folke

blad, 1885, Nr. 40 f. Kristensen, Holmsland S. 58 fif. A x e l O lrik.

K risten sen , K risten , 1777— 1849, Litterat, er født 29. Marts 

1777 i Kjøbenhavn, hvor hans Fader, Jacob Christensen, var Brænde

vinsbrænder. Han blev Student 1795 studerede Filologi, men da 

det pædagogiske Seminarium oprettedes, forlod han Studeringerne 

og var fra 1799 Boghandler i nogle Aar. Siden levede han for en 

Oel a f litterære Arbejder og oversatte Romaner, men udgav ogsaa 

»Kjøbenhavns nye Lejrkrans* (1807), »Krigstildragelser og Anek

doter i Anledning a f  Englændernes Overfald* (1808), »Optegnelser 

om det kjøbenhavnske borgerlige Artillerikorps* (1811), ved hvilket 

Korps han 1817 blev Kapitajn og 1826 Major. Mest bekjendt er 

han som Udgiver a f »Politivennen* (1816— 42), der en Tid vistnok 

var det mest læste Blad i Kjøbenhavn. K . døde 17. Jan. 1849. 

Han ægtede 17. Maj 1800 Sophie Helene Achilla Beeken ( f  i i .  Nov. 

1843), Søster til Hofboghandlcr J. L . B. (II, 32).
Selmer, N’ekrol« .̂ Saml. 1, 489 f. Erslew, Forf. Lox. Q , Nielsen.

K ro c k , H en rik , 1671— 173S, Maler, var Son a f  Kjobmand 

Valentin K . i Flensborg og blev født der 21. Juli 1671. Han blev 

sat i Lære i Husum hos Johannes Aierschettel, en den Gang berømt 

Kontrafejer (f. o. 1640 f  1702, Søn a f  den i 1655 fta NUrnberg til 

Husum indvandrede Christoph A ., har bl. a. gjort Altertavlen i Bov 

Kirke), og kom i6S$ til Kjøbenhavn, hvor han havde det smaat 

nok, informerede «udi Ridsekunsten* og studerede senere under 

Hofmaler Peder Andersen paa Frederiksborg. I 1693 naaede han 

til Italien, hvor han opholdt sig længere Tid. Senere gjæstede han 

dette Land gjentagne Gange. 1 1701 var han hjemme i Kjøben

havn igjen og maa allerede da have haft et godt Lov paa sig som 

Kunstner, da han s. A. tillige med flere a f den Tids bekjendteste 

Kunstnere her underskriver en Ansøgning til Frederik om at
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se i Naade til et a f  dem stiftet «Kunstnersodetet», den første 

spæde og ydmyge Begyndelse til et Kunstakademi i Danmark. 

Efter dernæst at have malet et Par allegoriske og mythologiske 

Billeder til Frederiksberg drog han igjen, for tredje og sidste 

Gang, til Italien og arbejdede et Par Aar hos Carlo Maratta. 1 
1705 var han igjen i Danmark, og her var der netop Brug for en 

Hurtigmaler som K . til de mange Slotte og Paladser, der skulde 

forsynes med Plafondmalerier og Dørstykker og »Ovidische Historien* 

(mythologiske Billeder) osv. Det lader sig ikke gjøre her at give 

en Fortegnelse over den svimlende lange Række a f K .s Værker: 

til Frederiksberg og Fredensborg, til Horsholm og Rosenborg, til 

Kjøbenhavns Slot og Pataiset bag Børsen, til Fry'denlund og Selsø, 

til Petri og Nicolai og Helliggejstes og den i 1794 nedbrændte 

Slotskirke osv.; en stor Del a f  disse hans Billeder, deriblandt det 

famose «Dommedag» (1721), er gaaet til Grunde, da Christians

borg (1794) og Frederiksborg brændte, og det er nu naMilig paa 

Fredensborg og Frederiksberg, man maa studere K .s Plafond- 

biUeder. De vise 0$ da K . som slet og ret Rutinemaler; baade 

Billedernes Idé, Komposition, Anordningen i Rummet, Tegningen, 

Forkortningerne, Kamationen, Luftperspektivet lade meget tilbage 

at ønske, og hans alt dominerende dybe blaagrønne Farver gjore 

ham kjendelig blandt tusende andre. Men naar en Kunstner saa- 

ledes som K . i Løbet a f  en halv eller hel Snes Aar skal levere 

halvhundrede kæmpestore Plafondmalerier med 3 eller 400 Figurer 

i naturlig Størrelse, kan man naturligvis hverken vente eller for

lange andet end Hastværksarbejde. —  Portrætter slap K . kun 

slet fra (der nævnes kun et eller et Par a f ham), og naar han 

malede Billeder a f kongelige eller fyrstelige Personer, maatte Nic. 

Wichmann, en anset Kontrafejer ( f  1729), male disse Figurers 

Hoveder. —  K . blev en velhavende Mand og førte et anseligt 

Hus. 1722 blev han Kancelliraad. Da ovennævnte Kunstnersocietet 

maatte flytte fra sit hidtil hafte Ix>ka)e i det Ahlefeldtske Hus paa 

Kongens Torv, optog K. det i sit Atelier i det gamle Posthus bag 

Børsen, ledede og styrede det og forsynede det med Undervisnings

materiale. Han døde i Kjøbenhavn 18. Nov. 1738. —  K . havde 

1707 ægtet Helle Cathrine Rafn, f. Robring (f. 1678 f  1718), derefter 

17. Nov. 1722 Elisabeth Vilhelmine Magdalene v. Cummen ( f  1723) 

og endelig 26. April 1724 Armgott Sophie Kofod (f. 1693 f  1773).
Danske Mag. III. Thiele, Kunstakademiet Hestslatuen S. 10 ff. Kbhvns 

Skilderi 1807, Sp. I2i. Wcilbach, Konstnerlex. Meier, Fredeosboig. JF.J. Meier.
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K ro g , jvfr. Krogh og Krohg.

K ro g , A n d rea s  C h ristian , 174$— ^7, Præst, fodtes i Meldalcn 

174  ̂ (døbt 12. Maj). Faderen a f  samme Navn (f. 1705 7  S. Marts 

*777) Sorenskriver i Ørkedalen, Moderen, Maren f. Lohmann, 

overlevede sin Mand. Han deponerede fra Throndhjems Skole 1766, 

tog Attestats 1771, blev 1774 resid. Kapellan til Norre Sogn i Viborg, 

1779 Sognepræst til Orangedal og 1787 til Gran, hvor han —  i flere 

Aar Provst —  døde 12. Juli 1797. Han var en virksom og dygtig 

Mand, skrev i Viborg Efterretninger om Staden (1779) og udgav 3 

Prædikener, der t>'de paa en rettroende Prædikant a f den gamle 

Skole. Da han kom til Drangedal, indlagde han sig Fortjeneste a f  

Bygden ved at forbedre sin Præstegaard, indføre engelske Faar, 

d>Tke Lin osv. og vejlede Bønderne til et bedre Jordbrug. Han 

blev ogsaa belønnet med, Landhusholdningssclskabets store Sølv« 

medaille og mindre GuldmedaiUe. Baade som praktisk Mand og 

som Præst vandt han Menighedens Kjærlighed og et godt Vidnes

byrd a f  sine foresatte. Gift i. med Frederikke Christiane f. Hempel 

(f. 1756 t  18. April 17S2), Datter a f  kongl. Hoftrompeter Johan Ernst 

H. og Cathrine f. Spandberg, 2. (23. Juni 1783) med Else Marie Poppe, 

f. Rogstad (f. 1755 f  7. Juni 1828), Datter a f Thore Thorkilsen R., 

Kjøbmand paa Kongsberg, og Cathrine Marie Nielsdatter f. Gers- 

vold og Enke efter resid. Kapellan til Kongsberg Matth. P.

D . Thrap.

K ro g , A rn old  Em il, f. 1856, Kunstner. Han er fodt i8. Marts 

1856 paa Frederiksværk, hvor Faderen, Hans Jacob K ., var Inspek 

tor ved de derværende Fabrikker; Moderen var Jenny f. Meyer 

Fra 1867— 72 gik han i Efterslægtselskabets Skole, kom saa i Murer 

lære og forberedtes samtidig hos Arkitekt C. V , Nielsen til Kunst 

akademiet, som han besøgte fra 1874. Efter en Tid at have ar 

bejdet hos Arkitekt L. Fenger arbejdede han 1878— 81 under Mel 

dahi og Heinr. Hansen paa Frederiksborg Slot. 1880 fik han 

Afgangsbevis fra Akademiet som Arkitekt. Da han i Somrene 

1877̂ — 78 deltog i Opmaalingen a f Kronborg, gjorde han for øvrigt 

ogsaa Studier efter Naturen som Maler. Det var i det hele ikke 

Arkitekturen som saadan, der ejede hans Kjærlighed, men alt, hvad 

der virkede dekorativt skjont, hvor han saa traf det i Kunsten eller 

Naturen, og det var Studier i denne Retning, der sysselsatte ham, 

da han 1881— 82 paa en Rejse navnlig gjæstede Italien. Da den 

kongl. Porcellænsfabrik 1884 søgte en kunstnerisk Leder, var han
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derfor Manden, og hvad han formaaede, saae paa Udstillingen i 

Kjøbenhavn i88S og Paris 1889. K.s Navn blev, navnlig ved den 

sidste, vidt bekjendt. Franske Kunstdommere bedømte ham rigtig, 

naar de berømmede hans japansk paavirkede, fortrinlige keramiske 

Arbejder, der sogte til den hjemlige Natur som første Kilde og saa 

bort fra Fortidens Stilarter. 1891 blev han Meddirektor ved den 

kongl. Porcellænsfabrik, og 1893 fik han Titel a f Professor. K . cr 

dog ikke udelukkende Keramiker, han har ogsaa leveret gode Teg* 

ninger til Møbler, Bogbind og Arbejder i ædle Metaller. En Del 

a f hans Arbejder cre afbildede i «Tidsskrift f. Kun$tindustri». —  

—  8. Sept. 1882 ægtede han Euphemia Henningsen (f. 15. Dec. 1853), 

Søster til Kunstnerne Frants og Erik H. (V il, 351 f.). C. Nyrøp.

K ro g , Jens, 1830— 77, Præst, Son a f  Skibsfører Hans K. og 

Christiane Margrethe f. Christiansen, er født i Nordborg paa Als 

16. Juli 1830. Han blev 1848 Student fra Odense og 1854 theolog. 

Kandidat. Efter et Par Aar at have informeret i Kjøbenhavn samt 

foretaget en Udenlandsrejse blev han 1856 Adjunkt i Flensborg. 

Aaret efter ægtede han Louise Vilhelmine Jacobsen (f. 1835), Datter 

a f Galantcrihandler Vilh. Carl J. i Kjøbenhavn. 1859 blev han 

Diaeonus i Grumtofte i Angel, 1863 Sognepræst i Store og Lille 

Solt, fra hvilket Embede han fordreves 1864. S. A . blev han Hjælpe

præst ved St. Johanneskirken i Kjøbenhavn, hvor han vikarierede 

for Sognepræsten Frimodt, da denne 1866 og 67 for sit Helbreds 

Skyld maatte rejse udenlands. Derved fik han Andel i Ledelsen 

a f den kjobenhavnske indre Mission og bidrog sit til, at den slog 

ind paa det praktiske Spor, soro den siden har fulgt. 186$ blev 

han Sognepræst for Kjærteminde og Drigstrup, hvor hans .Ansættelse 

foranledigede, at der oprettedes en Valgmenighed med L. C. Hagen 

(VI, 472) som Præst. 1873 blev han Medlem a f det danske Mis

sionsselskabs Bestyrelse. Efter 2 .Aars Svagelighed døde ban 7. Dec. 

1877. Han efterlod sig et godt Navn som en mere end almindelig 

dygtig og nidkjær Præst.
W. Hjort, Jens Krc^ (Odense 1880). J_, K och.

K ro g , P eder, 1654— 1731, Biskop, født i Aarhus 8. April 1654. 

Faderen, M. Niels K ., en Nordmand (f. 31. Dec. 1615 f  12. Avg. 

1685), var Horer, siden Rektor og til sidst Sogepræst i Vejlby 

(Aarhus Stift); Moderen Cæcilie Blichfeldt ( f  1661). Han deponerede 

1670, besøgte derpaa udenlandske Universiteter og blev 1675 i
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Wittenberg Magister, lagde sig efter de østerlandske Sprog, Mathe- 

matik, Astronomi, drog 1677 til Magdeburg og opholdt sig et Aar 

hos Christian Scriver, hvorpaa han kom hjem 1678. Han blev 

Viceprovst paa Kommunitetet og holdt Forelæsninger over de 

orientalske Sprog, til han 1679 blev Rektor i Kjøge, hvorfra han 

leverede en Disputats: «De miraculo solis stantis in Gibeone*. Det 

ses her, at han var vel hjemme i det syriske og arabiske Sprog. 

Allerede i68i blev han a f  Sophie Amalie Moth, der en T id  antoges 

for en Slægtning a f hans Hustru, hvad dog ikke er bevist, kaldet 

til Provst paa Samsø og Sognepræst til Besser og Onsbjærg. S. A. 

ægtede han Anna Dorothca Bremer, en Borgmesterdatter fra Kiel 

( f  1746, begr. 9. Marts, Aar gammel). Her fra blev han i. Dec. 

16SS kaldet til Biskop 1 'l'hrondhjem, blev strax efter Dr. theol. og 

1690 Justitsraad.
Fra nu a f  —  hedder det —  bleve H ad, M øje, Forfølgelse 

hans l..od, og det kan være rimeligt nok under de herskende 

Forhold i Throndhjem. Han blev visselig ikke vel modtagen, da 

begge Throndhjems Sognepræster havde ønsket Bispestolen, men 

han satte haardt mod haardt og søgte at ramme dem begge, hvor

han kunde. Det gik imidlertid ud over ham selv, og han kom

til kort i sine Processer med dem. Dette blev Begyndelsen til 

den Række a f Processer, hvori K . levede —  i alt 13. Ogsaa 

uden for Domstolene fik han Strid, da et stort Foretagende sattes 

i Gang inden hans Stift, og det blev betroet en Mand, der var 

lige saa stridbar som han.

Interessen for Finmarken var v«aagnet i Slutningen a f det 17. 

.Aarhundrede. Snart efter sin Ansættelse fik K. Befaling at visi

tere Finmarken hvert 3. Aar, og han efterkom sin Konges Vilje

og gjorde den haarde Rejse 1696, 1700 og 1705. Han vandt Inter

esse for Finnerne, og hjemkommen fra den sidste Rejse sendte han 

ct indtrængende Andragende om Løn til nogle Lærere, der kunde 

blive Præsterne til Hjælp. Dette slog an hos Frederik IV, hvis 

Missionsinteresse var vaagnet, men Resultatet blev et andet, end 

Biskoppen havde tænkt. Allerede i Jan. 1706 blev det besluttet at 

sende Student Poul Resen til Fimnarken for at undersøge For

holdene, uden at Biskoppen fik det mindste dermed at bestille. 

Dette krænkede ham, og han glemte det aldrig. Under Krigen 

maatlc de videre Forhandlinger stilles i Bero indtil 1714, da Mis

sionskollegiet blev oprettet. Omsorgen for Finnerne blev nu over

draget Thomas v. Westen, og da denne i sin Gjeming var stillet
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uafhængig a f  Biskoppen, blev der megen Strid mellem dem. Værst 

blev det, da v. Wcsten fik udvirket et Reskript a f  8. Mares 1720, 

der lagde alle Kirkeindtægter i Nordlandene til Missionen, naar 

Kirkerne vare afleverede i færdig Stand. Dette var umuligt i den 

korte Tid, der var stillet Biskoppen til Raadighed. Der blev sat 

en Undersøgelse i (Jang, og der fandtes store Mangler i Kirke* 

regnskaberne, hvilket blev lagt Biskoppen til Last. Hans Indtægter 

bleve sekvestrerede, og han maatte tilbringe 2 pinefulde Aar i 

Kjøbenhavn, hvor dog hans Skæbne til sidst vakte Medlidenhed, 

saa han fik drage hjem i Avg. 1729. Siden levede han nogenlunde 

i Fred, holdt Jubilæum og Guldbr)dlup 6. Maj 1731 og døde

24. Maj s. A.

Biskop K . var utvivlsomt en lærd og dygtig Mand. Hans 

Karakter havde sine Skyggesider, men man tor næppe her med 

fuld Tillid følge Hammond i hans Missionshistorie. De nyeste 

Undersøgelser have godtgjort, at Fortællingen om hans nedrige Ad

færd mod Griflenfcld er uhjemlet. Som det lykkedes K. at blive 

en mægtig Prælat, lykkedes det ham ogsaa at samle Rigdom; men 

han fik føle dens Forgængelighed. 12. Juni 1699 brændte hans 

Bispegaard. Han kjøbte Aaret efter Gaarden Bakke og byggede 

sig her et godt Hus. 1718 blev dette af militære Hensyn stukket 

i Brand. Ved den første Brand tabtes hans Bibliothek og Manu

skripter. For den sidste skal han ingen Erstatning have faaet, 

maaske fordi hans Gjæld ved Kirkeregnskaberne befandtes større 

end hans Fordring paa Staten.
Daae, Throndhjems Stifts geistl. Hist. S. 2196*. Theol. Tidsskr., Ny R. 

Vin. 37« ff. D . Thrap.

K ro g , T ro e ls  C h ristian , 1722— 1806, Præsi, født 26. Juni 1722 

paa Lindaas, hvor Faderen, Christen K., nedennævnte Thomas G. 

Kroghs Farbroder (f. 13. Maj 1674 f  ! i. Avg. 1731), var resid. Ka

pellan. Moderen, Abel Margrethe f. Masson, døde 1778. Han kom 

efter at være privat undervist hos 2 a f Bergens Stifts Præster 1737 

i Bergens Skole, hvorfra han blev dimitteret 1743. Efter Examen 
philos. vendte han 1744 tilbage til Norge som Huslærer hos Præsten 

Matthias Stabel paa Nærstrand, der havde taget ham til sig, da 

han blev faderløs. 1747 vendte han tilbage til Kjøbenhavn og tog 

Attestats 1748. S. A. blev han personel Kapellan til Nærstrand, 

hvorfra han 1757 blev befordret til Sognepræst i Skudesnæs. Han 

havde Vidsnesbyrd som en begavet og opbyggelig Præst, men fik
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i sin nye Stilling snart Modstandere ved sin Iver for Skolevæsenet. 

Da Amtmand A. W. Scheel 1777 havde stiftet et I^ndhusholdiiings- 

selskab for Stavanger Amt, paatog K. sig at levere en Beskrivelse 

over Karmsunds Provsti, og hans Manuskript blev siden ben>"ttet 

af Biskop P. Hansen, der her fra hentede nogle Sagn og Skildringer 

af Almuens overtroiske Skikke. I en Aarrække var han Provst. 

De sidste 1$ Aar af hans Embedstid faldt ham tunge, da det rige 

Sildefiske ophørte 1784. Han tog Afsked 5. Febr. 1802 og døde 

10. April 1806. 7. Juli 1758 blev han gift med Helene Sophie Meyer 

(̂ * i 735> t  * Skonevik 26. Juli 1809), Datter a f Hans Edvardsen M., 

Sognepræst til Manger, og Antonette Augusta f. From. Han siger, 

at han «blev til hende ved Forsynets Førelse vejledet, skjønt ikke 

tilforn set hende». Da han blev viet a f den ivrige Herrnhuter 

Jens Rennord, kan dette maaske betyde, at han har faaet hende 

ved Lodkastning.
Fallesen, Thcol. Maanedsskr. f. Religionslærere, JuU rSoS. P. Hansen, 

Arcliiv f. Skolevæsenet osv. I, 259 fF. Tkrap,

K rog-M eyer, s. Meyer.

K ro g en o s, s. Krognos.

K ro g h , jvfr. Krog og Krohg.

V .  K ro g h , A dam  G ottlob, 176S— 1839, Officer, Toldembeds

mand. K. er en Son a f nedennævnte GeneralHcutcnant Gaspar 

Herman v. K. ( f  1802) og blev fodt i Norge 16. Maj 1768. Han 

blev, 12 Aar gammel, sendt til Kjøbcnhavn til Uddannelse paa 

Søakademiet. Det viste sig imidlertid, at han ikke kunde taale 

Soen, og 1786 fik han efter Ansøgning Ansættelse som Fændrik i 

falsterske lofanteriregiment, hvorfra han 1787 overgik liotn- Xeli(m4 
boutunant til Kronprinsens Regiment og der fra i'jS&jtW Livgarden 

til Fods. 1790 blev han Kammerjunker og tjcnsCgjørcnde Kammer

page hos Kronprinsen. Ved Christiansborg Slots Brand 1794 var 

han i Funktion som Inspektionsofficer og fik under sine Bestræbelser 

for at hindre Ildens Udbredelse til Kancellibygningerne sit Brj'st 

saa beskadiget a f  et brændende Stykke Tommer, at han 1796 

maatte ansøge om Afsked. Han fik nu civil Ansættelse som Kæm- 

merér ved Øresunds Toldkammer og udnævntes samtidig til Kam

merherre. 1801, da Toldkammeret paa Grund a f Englændernes 

Komme foreløbig maatte standse sin Virksomhed, meldte K. sig i 

Kjøbenhavn for at deltage i Landets Forsvar og organiserede et
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frivilligt Korps a f Forstbetjente og Herregaardsskytter. 1807, under 

Kjøbenhavns Belejring, samlede de fleste a f disse Mænd sig paa 

ny under hans Kommando, og i Spidsen for denne lille Kjærne- 

trop, der senere paa Aaret fik Navn a f «sjællandske ridende Jæger

korps*, gjorde han sig bemærket ved fremtrædende Mod og Kon

duite og førte, som det hedder, «Korpset mod Fjenden med en 

saadan Berømmelse, at det var Mønster for andre*. T il Belønning 

for sit Forhold blev K . s. A. paa ny optaget i Hæren som Major 

a f Kavalleriet; 1814 ved Korpsets Ophævelse blev han Oberstlieute* 

nant, og 1816 fik han Afskedspatent som Oberst.

I sin civile (ijerning, hvortil han efter Fredslutningen i Kiel 

udelukkende helligede sig, var han den nidkjære og duelige Forret* 

ningsmand, hvis store F/rfaring og indgaaende Kjendskab til det 

«vanskelige og meget delikate Øresundsfag» omtales, og 1833 fik 

han da ogsaa det særdeles indbringende Embede som Direktør for 

Øresunds Toldkammer. Alt i Forvejen (1828) var han bleven ud

nævnt til Kommandør af Oanebrog, og 1836 hædredes han med 

Ordenens Storkors. K. var gift med sin Kusine Magdalcne f. v. 

Krogh (f. 13. Juni 1775 f  19. 1S47), Datter a f nedennævnte

Gehejmekonferensraad Frederik Ferdinand v. K . ( f  1829). Han 

døde 17. 1839.
Personalhist. Tids.skr IV. Meddel, fra Krigsark. III. $ , A . Sørensen.

V .  K ro g h , A rn old u s C h ristian , o. 1737— 1814, OflScer,/^n 

a f Oberst og Chef for 2. vesterlenske Regiment Christopher v. K. 

( t  <752) ^8 Maria f. de Fine, indtraadte 1749 som Underofficer ved 

Faderens Regiment og blev her 1753 Sekondlieutenant, 1756 Pre- 

mierlieutenant, 1769 Kapitajnlieutenant, 1773 Kapitajn, 1786 Major, 

1790 Bataillonskommandor, 1797 Oberstlieutenant og 1803 Oberst. 

Forinden sin Forfremmelse til Kapitajnlieutenant var han betegnet 

«som en meget habil Officer, der forer god Konduite og med stor 

Flid applicerer sig paa Kongens Tjeneste*. 1806 blev han Chef 

for 2. akershusiske Regiment. Han førte dette med stor Dygtighed 

under Krigen 180S og forfremmedes s. A. til Generalmajor og Bri

gadechef i Følge Indstilling a f Christian August under udtrykkelig 

Fremhævelse for «militært Talent og berømmeligt Forhold*. 1810 

stilledes han k la suite i Hæren. —  K . var gift med Elisabeth 

Christine f. NyrOp ( f  20. Jan. 1799). Han ejede Gaarden Christians- 

minde i Undal Præstegjæld, som han satte i ypperlig Stand. Han 

døde i Christiania og blev begravet 5. Maj 1814.
.Anker, Bi<^. Data om norske Oeneralspersoner. S . A . Sørensen.
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V .  K ro g h , C arl C h ristian , f. 1832, Forfatter. K . er født i 

Svendborg 17. 1832 og San a f Kammerherre, Major Gregers

Christian Frederik v. K. (f. 17. April 1791 f  29. MajfW 1851) og 

Isidore Severine Maria Magdalene f. v. Heincn (f. 15. Sept. 1798 

t  10. Nov. 1848). 1846 blev han Landkadet, 1851 Sekondlieutenant 

ved 1. Jægerkorps, 1853 forsat til Livgarden til Hest og 1863 Pre- 

mierlieutenant. Efter Hestgardens Opløsning overgik han i 1866 til 

Husarregimentet og i 1867 fra dette til 4. Dragonregiment. I 1871 

blev han Ritmester ved 5. Dragonregiment. I 1876 traadte han ud 

a f Militæretaten og har siden den Tid levet som Privatmand. 1889 

blev han udnævnt til Kammerherre. —  K. har beskæftiget sig en 

Del med historiske Undersøgelser og udgav i 1886 «Meddelelser 

om den kongl. Livgarde til Hest». End videre har han i en 

Række a f Aar foretaget talrige Rejser i og uden for Evropa og har 

skildret en a f disse i «Et Ophold i Orienten i Vinteren 1887— 88> 

(1889). I 1895 er han bleven Formand i Dansk Turistforening. —  

Gift 6. Okt. 1877 med Susan Curtois Howard (f. 8. Febr. 1846), Datter 

a f Adderley H. Esq. A> Leigh-Smith.

V .  K ro g h , C a sp a r H erm an, 1725— 1802, Officer, ældste Søn 

a f nedennævnte Generallieutenant Georg Frederik v. K . ( f  1768), 

er fodt I .  Dec. 1725 og indtraadte 1743 som Fændrik i i. akers* 

husiske nationale Infanteriregiment. K. var lille og uanselig a f 

Væxt, men han havde god Forstand, var flittig og paapasselig i 

Tjenesten, og dette i Forbindelse med Forældrenes Stilling og Fa* 

milieforbindelser sikrede ham hurtigt Avancement. 1747 blev han 

Premierlieutenant, 1750 Kapitajn i i^ ragonregim ent, 1756 General- 

adjudant hos Frederik V . I  Sommeren 1758 gjorde han et Felttog ^

med som Volontær i den franske Hær. Efter Hjemkomsten giftede 

K . sig 26. Maj 1759 med Christiane Ulrikka Lerche, Dame a f Or

denen l ’union parfaite ( f  i. Nov. i73» f  21. Avg. 1803), Datter 

af Kontreadmiral og Overlods Christian F>. (f. 1712 *|* 1793) og Hille- 

borg Levine f. Komtesse Holck. Nogle Dage i For\'ejen havde 

han faaet Kammerherrenøglen. 1766 blev han udnævnt til Oberst 

og Chef for nordenfjældske Dragonregiment, 1769 til hvid Ridder,

1774 til Generalmajor, 1785 til Chef for akershusiske Dragonregiment,

1787 til Generallieutenant a f Kavalleriet. Han udtraadte 1794 a f  

Tjenesten med Ventepenge og døde 10. Marts 1802 paa sin Gaard 

Mørk i E jd s v o ld A ^ i^ Æ ^ .
Moe, Tidsskr. f. d. norske Personalhist. II, 239. 5. A . Sørensen.
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V .  K ro g h , Ferdinand C h ristian  H erm an, 1815— 91, Land

foged, historisk - genealogisk Forfatter, Son a f  nedenstaaende 

Amtmand Godske Hans Ernst v. K., var født 19. Juli 1S15 paa 

Favervraagaard ved Christiansfeld, studerede i Kiel og Miinchen 

og tog 1841 juridisk Examen i Kiel. 1846 blev han udnævnt til 

Toldforvalter i Nordborg, 1851 til Landfoged i Stapelholm og var 

tillige i nogle Aar Præsident i Frederiksstad. Ved Valgene til 

Rigsraadet efter Novemberforfalningen i 1863 var han dansk Kandi

dat, men faldt med 2 Stemmers Mindretal, og da Monrad ved 

Nytaarstid dannede et nyt Ministerium, tilbod han K. Portefeuillen 

som Minister for Hertugdømmet Slesvig, hvilket Tilbud K . afslog. 

Efter Danevirkes Rømning maatte han i Febr. 1864 forlade sit 

Embede, fik efter Fredslutningen sin Afsked og udnævntes til 

Kammerherre. Han syslede nu lige til sin Død med forskjellige 

litterære Æmner, udgav «Den kunstige Østersavl og dens Indførelse 

i Danmarks (1870), «Christian I ’s Romerrejse* (1872), «Erinnerungen 

aus Griechenlands (1874), «Cai Lykke, et Tidsbillede fra Kong 

Frederik III's Tid» (1878), ^Historiske Minders (1882) og var Hertug 

Carl a f Gliicksborg behjælpelig ved Ordningen a f hans Mellem

værende med den preussiske Regering i Anledning a f  den pløenske 

Successionstraktat a f 1756, i hvilken Anledning han udgav cDer 

ploensche Successionsvertrag, ein Beitrag zur Geschichte des holsiein- 

sonderburgischen Hauses* (Berlin 1874) og eBeitrage zur åltercn 

Geschichte des Hauses Holstein-Sonderburg* (Berlin 1S77). Hans 

Hovedværk er dog hans 3 Haandbøger over den danske Adel: 

«Den højere danske Adel» (1866), «De danske Majorater# (1868) 

og «Dansk Adelskalender* (1878). Medens den sidstnævnte ikke 

kan siges fri for ret væsentlige Fejl og Mangler, saa at Kritikken 

har haft meget at udsætte paa den, yde de 2 førstnævnte mange 

værdifulde, ikke tidligere trykte Bidrag til den danske Lenshistorie 

i de sidste 200 Aar. K . samlede i en Aarrækkc ikke alene i 

danske Arkiver, men ogsaa i Slesvig, Kiel og Oldenborg et betyde

ligt Materiale til et større Værk om Huset Holsten-Gottorp, men 

naaede kun at faa mindre Dele færdige. Hans Arvinger have af

hændet hans Samlinger til Storhertugen a f Oldenborg. K ., som 
1882 blev Kommandør a f  2. Grad a f  Danebrog, døde 19. Juni 1891 
ugift i MEnden^^J^^'nrtwi«). Jf. jR. Hiort-Lorenzen.

V .  K ro g h , F red erik  Ferdinand, 1737— 1829, Forstmand, Søn 

a f  nedennævnte Generallicutenant Georg Frederik v. K. ( f  1768),
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blev født 2. Sept. 1737 pan Cftafderf Tnngirnld ^ W orge, Han var 

forst kong^elig Kammerpage, Rejsestaldmester og Staldmester, men 

lagde sig siden efter Forst- og Jagtvæsenet og blev 1773 Jæger

mester i Nordslesvig; 1768 blev han Kammerherre, Holjæger- 

mester, 1790 Gehejmeraad, 1808 Gehejmekonferensraad, 1777 Ridder 

a f  Danebrog. —  K ., der styrede sit Distrikt i 48 Aar og døde i 

Haderslev 12. Marts 1829, har foruden et Par Artikler i Niemanns 

«Waldberichte» skrevet en god lille «Undervisning for Forstbetjen- 

teme» (iSoo); i Fortalen gjor han en Undskyldning for Stilens 

mange Germanismer med Henvisning dl, at man i Nordslesvig ikke 

«taler eller skriver det danske Sprog i nogen Fuldkommenhed». 

—  K. var 2 Gange gift: i. (1773) med Rosina Elisabeth f. Franken- 

berg-Proschlitz (f. 1751 f  1798), Datter a f  Major Hans F .; 2. (1802 

eller 1803) med^Marie f. Komtesse Holck-Winterfeldt (f. 176/ f  1828), 

Datter a f Amtmand G. F. Greve H.-W. (VH, 558).
Moe, Tidsskr. f. d. norske Personalhist. I l, 245. Oppermann,

V .  K ro g h , F red erik  F erdinan d, 1780— 1844, Forstmand, Son 

a f  ovennævnte F. F. v. K ., blev født 23. Maj 1780 paa Gram i 

Slesvig. Han tog efter at have været Fændrik Forstexamen og 

Landmaalcrexamen, blev 1806 Overførster i det i. slesvigske Jæger

mesterdistrikt, 1821 Faderens Eftermand som Jægermester i Nord

slesvig, 1834 Overforstmester for hele Monarkiet. K. blev i8cj^ 

Kammerjunker, 1809 Forstmester, 1810 Hofjægermester, 1815 Kammer

herre, 1836 Gehejmekonferensraad, 1840 Storkors a f Danebrog. Alle

rede som Jægermester har han ført Tilsyn med forskjellige Skove i 

Kongeriget, og som Overforstmester synes han nærmest at have 

været en Slags Konsulent for Rentekammeret uden selvstændig 

administrativ Myndighed. —  1803 ægtede K. Johanne Sophia 

V.  Warnstedt (f. 31. Okt. 1781 f  5. Febr. 1867), Datter a f Jæger

mester F. C. V . W, til Løjtmark. Han døde 26. Dec. 1844 paa

Wedellsborg, hvis Besidder var hans Svigersøn.
Tidsskr. f. Skovvæsen 1894, B, $. 97. A. Oppermann, Bidr. t. d. danske 

Skovbrugs Hist, 1786— 1886. Oppermann.

K ro g h , G eorg A nton, 1734— 97, Vejingeniør, yngre Broder 

a f nedennævnte N. F. Krohg, blev født i. Nov. 1734 paa Nite- 

berg, hvilken Gaard han senere overtog. K . blev 1757 Sekond- 

lieutenant ved i. søndentjældske Dragonregiment, Premierlieutenant 

1758 og Kapitajn 1763. 1761— 63 tjenstgjorde han i Holsten. 1770 

Dansk bio^r. L«x. IX. Sepi. 1895.
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erholdt han Oberstlieutenants Karakter. I 1767 blev han for 2 Aar 

konstitueret som Vejmester søndenfjælds og fik senere Bestalling 

som Generalvejmester. Han virkede i dette Embede med samme 

Nidkjærhed som Broderen i det nordenfjældske, indtil han 1786 

traadte a f med Pension. Efter denne Tid levede han paa Nite- 

berg indtil sin Dod, 12. Avg. 1797. K. indlagdc sig som General

vejmester meget store Fortjenester, og det er i en ikke ringe Ud

strækning at tilskrive ham, at det søndenfjældske Norge i hin Tid 

efterhaanden blev forsynet med mere hensigtsmæssige Veje end de, 

som tidligere havde været i Brug. Han er for saa vidt en værdig 

Forløber for Peder Anker (I, 278) og danner med ham og sin 

Broder det Triumvirat, hvilket Æren for at have skabt det norske 

Vejnet tilkommer. I flere Henseender arbejdede han under lettere 

Vilkaar end Broderen; i Samtiden regnedes han ogsaa for at have 

et lettere og skarpere Hoved end denne. —  K. ægtede 29. Jan. 

1776 Maren Hofgaard (f. 1751 f  1821), Datter a f Kjøbmand Jens H. 

i Bragemæs.
Moe, Tidsskr. f. d. norske Personalhist II, 255. (Norsk) Hist. Tidsskr. 

IV, 250 ff. 262 ff. Yngvar N uhen.

V .  K ro g h , G eorg  F red erik , 1687— 1768, Officer, var født paa 

Flahammer i Lyster 29. Jan. 1687. Hans Fader ( f  1721) bar samme 

Navn og var da Kapitajn ved bergenhusiske Regiment, hvis Chef 

han siden blev; Moderen hed Birgitte Munthe. Sønnen blev 1708 

Sekondlieutenant og 1710 Premierlicutenant ved det hvervede norske 

Infanteriregiment, fulgte med den Del a f dette, som 1713 sendtes 

til Danmark for at tage Del i Krigen i Sønderjylland og Nordtysk

land og gjorde under denne Tjeneste som Generaladjudant hos sin 

Regimentschef, Generalmajor F. C. Cicignon (III, 590). 1716 blev

han Kapitajn og kom i72p_rilxd et kort forud opraUi de hvervedo *̂'wvfU; 

norske DrftgoifjegimenUfST H. Poulsens); 1724 blev han Major og 

Chef for Throndhjems Gamisonskompagni, 1731 Oberstlieutenant,

1740 Oberst og Chef for i. vesterlenske Regiment, 1732 General

major, 1753 Kommandant paa Frederikssten, 1758 kommanderende 

General nordenQælds, med hvilken Post 1764 Kommandantskabet i 

Throndhjem forenedes. 1759 var han udnævnt til Generallieutenant,

1760 til hvid Ridder, 1765 tog han Afsked og døde 29. April 1768 

paa Øje i Melhus Præstegjæld. —  Gift 1725 med Hedevig Augusta 

Briiggemann (f. 1707 f  *74<̂)» Datter a f Oberst Godske Hans B. til
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Ulnksholm. Deres her i Landet værende Efterkommere have 1873 

faaet Anerkjendeisc som dansk Adel.
Moe, Tidsskr. f. å. norske Personalhist II. 238. ly , Harb<W‘

V .  K ro g h , G eorg  F red erik , 1732— 1818, Officer, født i Thrond- 

hjem 7. Okt. 1732, Søn a f  ovennævnte GeneralHeutenant Georg 

Frederik v. K. ( f  *7(̂ )» indtraadte 1749 som Fændrik i i. vester- 

lenske Infanteriregiment og blev 1750 forsat her fra til Grenader* 

korpset i Kjøbenhavn, hvor han 1752 blev Sekondlieuterrant og 

Hofjunker. Det følgende Aar vendte han tilbage til vesterlenske 

Regiment som Kapitajn og Kompagnichef, og Begyndelsen var der

med gjort til hans hurtige Avancement. For en Del skyldtes dette 

Frændskab og Hofgunst, men K. var ogsaa selv sin egen Lykkes 

Smed. Han havde fortrinlige Evner og Anlæg for Tjenesten og 

var fra sine første Fændriksdage besjælet a f cn glødende Interesse 

for at lære denne at kjendc i stort som i sraaat. Dette førte til, 

at han ved Syvaarskrigens Udbrud søgte og fik Ansættelse i den 

preussiske Hær som Volontær. Han havde det Held at gjøre sig 

bemærket a f Frederik den store og fik Tilladelse til at gjore hele 

Felttoget 1757 med i hans Generalstab. Under Retræten efter 

Slaget ved Kollin, i hvilket K . blev saaret, red han ved Siden a f 

Kongen, da denne, i øvrigt kun ledsaget a f  faa Ryttere, med 

Sabelen i Haanden maatte bane sig Vej gjennem de ham for

følgende og omringende Pandurer. Efter sin Helbredelse fik han 

Ansættelse i Feltmarskal Keiths Korps. Han synes at være vendt 

tilbage til Fædrelandet i Efteraaret 1758, deltog i den store Troppe

samling i Holsten s. A. og blev udnævnt ti! Generaladjudant hos 

Frederik V. 1760 forfremmedes K ., kun 28 Aar gammel, til Oberst 

og Chef for i. throndhjemske Infanteriregiment, og i Spidsen for 

denne Afdeling indfandt han sig 1762 i Meklenborg, da Hæren 

der under Saint-Germain skulde optage Kampen mod Ru.sseme. 

1768 blev K . Kammerherre, 1772 Generalmajor a f  Infanteriet og 

kommanderende General nordenfjælds, 1774 hvid Ridder, 1781 

GeneralHeutenant.

Regeringsskiftet 17S4 frembragte ingen Forandring i den Gunst, 

K . hidtil havde nydt hos de styrende. Tvært imod fordoblede 

Kronprinsen, der under det korte norske Felttog 1788 personlig 

havde lært K . at kjende og at skatte hans ædle Karakter, Hæders

bevisningerne og lod ham s. A . udnævne til Kommandant i Thrond- 

hjem, 1793 til General a f Infanteriet, 1801 til Ridder af Elefanten.

33*
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Han hørte ti! de Generaler, hvem Frederik VI baadc som Kron* 

prins og Konge betroede sig til og spurgte til Raads saa vel om 

Haerorganisation som om Taktik og Politik, og endnu i sit 8o. Aar 

førte K. en levende Brevvexling med Kongen. Ved dette Tidspunkt 

var han dog alt bleven noget aflægs, og det var vel nærmest 

Sønnen, Oberst Georg Frederik v. K . (s. ndfr.), der var Adjudant 

hos ham, som bestyrede den nordenfjældske Generalkommando eller, 

som det nu hed, 2. Divisions Distrikt. I Jan. 1814 afskedigedes han 

med fuld Gage og øvrige Indtægter, men forblev staaende i Hærens 

Detail. Efter Norges Adskillelse hædrede den svenske Regering 

ham med Serafimerordenen (1815), og det følgende Aar blev han 

optaget som Æresmedlem a f det kongl. Krigsvidenskabs-Akademi.

K. ejede flere Gaarde og var den første, der avlede Kartofler 

i Norge. Han var 2 Gange gift: r. ( i i .  Dec. 1760) med Elisabeth 

f. Schøller (f. 4. Sept. 1744 f  28. Sept. 1763), Datter a f den rige 

Kammerherre Sti Tonsberg S. i Throndhjem (f. 1700 f  1769) og 

Cæcilie Christine f. Frølich (f. 1720 f  1786); 2. (26. Marts 1765) med 

Margrethe f. Lerche (f. i. jan. 173^ 7 19. Jan. 1807), Søster til hans 

ovfr. nævnte Broder Casp. Herm. v. K.s Hustru. Han døde i 

Throndhjem 3. Avg. 1818.
Moe, Tidsskr. f. d. norske Personalhist. II, 227 flf. Hftivorsen, Norsk Forf. 

I.ex. Anker, Biogr. Data om norske Gencralspersoner. Meddel, fra Krigsark. I— V.

S. A . Sørensen.

V ,  K ro g h , G eo rg  F red erik , 1777— 1826, Oflicer, en Søn a f  

ovennævnte General Georg Fred. v. K . ( f  1818) i andet Ægteskab 

og født i Throndhjem 8. Avg. 1777. Efter et Par Aar at have 

været Underofficer blev han 1790 Fændrik ved i. throndhjemske 

Infanteriregiment, 1800 Kammerjunker, iSoi Premicrlieiitenant 

(ved Grenaderkompagnieme) og 1802 Generaladjudant-Lieutenant hos 

den kommanderende General nordenfjælds. 1808 var han bleven 

Kapitajn og Divisionsadjudant i Generalstaben og kommanderede 

som saadan de norske Tropper ved Indfaldet i Jæmteland 1809. 

Paa Grund a f sin her udviste Dygtighed blev han 1810 Major 

“Overadjudanu 1815 udnævntes han til Oberstlieutenant og General

adjudant-Lieutenant i Armeen og blev ved Arméreduktionen stillet 

sumumerær fra Begyndelsen a f 1818. 1821 udnævntes han til Oberst

i Armeen. Han afgik ved Døden 26. Okt. 1826 og havde 2 Gange 

været gift: med Henriette f. Schønheyder (f. 1781 f  1809),

Datter a f  Biskop i Throndhjem Johan Christian S. og Charlotte 

Reinholdine f. Jessen; 2. (8. Avg. 1811) med Birgitte Johanne f.
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Vibe (f. 7. Dec. 1785 f  28. Nov, 1875), Datter a f Generalkrigs- 

kommissær Ditlev V . og Canuta Pauline f. Xordahl. Han var efter 

Faderen bleven Ejer af Gaardene Leren og Baklandet i Hlade Sogn 

ved 'rhrondhjcm, hvor han drev et rationelt Landbrug og anlagde 

forskjellige industrielle Indretninger, der imidlertid under de ugun

stige Tidsforhold ikke lønnede sig, men ruinerede sin Ejer. I 

Landhusholdningsselskabets Skrifter (Ny Saml. I og 111) har han 

leveret et Par instruktive landøkonomiske Afhandlinger.
Halvorsen. Norsk Forf. Lex. Jff, J , H uitfddt-Kaas.

V .  K ro g h , G erhard  C h ristop h , 1785— 1860, Officer, født paa 

Gaarden Aastrup i Sønderjylland 10. Okt. 1785, Søn a f ovennævnte 

Gehejmekonferensraad Frederik Ferdinand v. K . ( f  1829), fik ved 

sin formaaende Slægts og gjennem Faderens Ven General Huths 

Indflydelse allerede i sit 5. Aar Fændriks, i sit 10. Aar Sekond- 

lieutenants Udnævnelse i Kronprinsens Regiment til Fods, hvor han 

1801 meldte sig til virkelig Tjeneste, 1803 blev Premierlieiitenant, 

1807 Kapitajn. 6. Febr. 1813 giftede K. sig med Siegfride Victorine 

Komtesse Knuth (f. 1790 f  1866), Datter a f Gehejmekonferensraad 

Adam Christopher Greve K. til Lilliendal (f. 1756 f  *^44) og Sophie 

Magdalene f. Komtesse Moltke (f. 1765 f  1829). 1814 indtraadte

har^^^nævnt til Kammerjunker, i Hoftjeneste som Kavaller hos 

Dronning Marie Sophie Frederikke, og i denne Stilling forblev K., 

der 1815 ved Frederik V I’s Kroning havde faaet Titel a f  Under

forer ved Drabantkorpset og 1826 var bleven Kammerherre, indtil 

1842. Han stod dog samtidig uafbrudt i Nummer ved Regimentet 

(1S08 Kongens Regiment, 1839 Kronens Regiment, 1842 5. Linje- 

infanteribataillon) og forfremmedes her 18 2 !'t il  Major, 1833 til 

Oberstlieutenant, 1840 til Oberst. V ed Gjennemforelsen a f den nye 

Hærordning 1842 var K., fraregnet en Antydning af. at hans øko

nomiske Sans kun var ringe, helt igjennem rosende omtalt a f  

Myndighederne og fremhævet som en flink, determineret Officer, 

meget skikket til en højere Post, og Christian VIII stillede ham 

nu Valget, enten at opgive sin Hofstilling eller at udtræde a f Mili

tæretaten. Han valgte det forste og blev derpaa ansat som Chef 

for 5. Bataillon. 1845 hædredes han med Kommandorkorset af 

Danebrog, og 1847 forfremmedes han til Generalmajor og erholdt 

som saadan Kommandoen over i. Infanteribrigade.

Ved Krigens Udbrud i 1848 stod den 62aarige K. endnu i 

ftiM legemlig Kraft, var vel Hærens skjonneste Soldat. Hans høje.
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ranke Skikkelse^ fine og udtryksfulde Ansigtstræk, anstandsfulde og 

værdige Holdning dannede i Forening med hans aabne, frimodige 

og mod alle hensynsfulde Væsen et harmonisk Hele, der imponerede 

og fortryllede Omgivelserne. Nogen grundig Soldaterdannelse havde 

han, som bemærket, ikke faaet, hverken i videnskabelig Retning 

eller som praktisk Troppeforer, men han havde et sundt og klart 

Omdømme, forstod med Lethed at opfatte og sætte sig ind i det 

væsentlige af en Sag og frygtede paa intet Punkt for at tage An

svar. Det var derfor naturligt, at der maatte blive Tale om at 

vælge K. til Overanfører for Felthæren, det nørrejyske Armékorps, 

navnlig hvis man ikke vilde sætte en a f hans faa Formænd, den 

ansete General Hoegh-Guldberg (VI, 285), i Spidsen for Korpset. 

En Ordre til K. om at overtage Overbefalingen skal ogsaa være 

udstedt, men under den mærkelige Forvirring, der i denne Sag 

herskede i det nydannede Krigsministerium, atter tilbagetaget. Det 

skulde være cn Indrømmelse, som Krigsminister Tscherning vilde 

gjøre Folkestemningen, der nærede Mistro til K., fordi nære Slægt

ninge a f ham beklædte høje Stillinger i Hertugdømmerne. Som 

bekjendt blev Resultatet, at Oberst Hedemann (V II, 191), en a f 

Hærens yngre Afdelingschefer, blev Overgeneral, medens K . maatte 

blive tilbage i Kjøbenhavn, Paa sine gjentagne, be.stemt fremsatte 

Begjæringer om Anvendelse i Felthæren banede han sig dog Vej 

til denne, og i Juni Maaned blev han udnævnt til Chef for 5. In

fanteribrigade. Den følgende Maaned, ved Hedemanns Afgang, 

blev han Overgencral. Under Vaabenstilstanden, der indtraadte 

efter Konventionen i Malmø i Avg. 1848, blev i Okt. den nørre

jyske Generalkommando overdraget ham med Stabskvarter i Frede

ricia. Hans Ophold her og Interesse for at skaffe Hæren Støtte

punkter ved Lille Bælt førte til, at Befæstningsarbejder ved Frede

ricia, denne helt forsømte, næsten til en aaben By reducerede 

Fæstning, bleve paabegyndte med Iver og Kraft.

Da Felttoget i 1849 aabnedes 3. April, stod K . paa ny i 

Spidsen for Hæren med Oberstlieutenant Læssøe som Stabschef. 

Stærke Brydninger vare imidlertid tilstede mellem Overkommandoen 
og Krigsministeren, General Hansen (VI, 598). 1 Følge en a f Læssøe 

i Febr. udarbejdet Felttogsplan skulde Hovedhæren r>'kke frem i 

Sundeved, medens Krigsministeren vilde have Hovedangrebet udført 

ved en Landgang i Frederiksort eller Kiel. Den franske General 

Fabvier, som Ministeren havde faaet indkaldt, havde en 3. Plan, 

hvorefter Hæren væsentlig skulde indskrænke sig til Defensiven.
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Efter skarpe Meningsudvexlinger gik dog Overkommandoens Tanke

1 Hovedsagen igjennem, men just som Hæren havde sat sig i 

Marche, indfandt Ministeren, ledsaget a f  Fabvier, sig i Hovcdkvar* 

teret og lod Udførelsen a f  Operationerne til Dels stille i Bero. 

Nye Rivninger vare da uundgaaelige, og Ministeren greb nu den 

Lejlighed, som den i Ekernførde Fjord lige indtraadte Katastrofe, 

hvori, som det senere viste sig. Overkommandoen var aldeles 

sagesløs, frembød, til at forlange K . og hans Stabschef fjæmede, 

hvilket skete 12. April.

Ved Felttogets Aabning i Sønderjylland i 1850 overtog K . for

3. Gang Overbefalingen, denne Gang med Oberst Flensborg som 

Stabschef. 23. Juli var Hæren efter flere Dagsmarcher i stærk 

Varme naaet frem i Mils Vej sønden for Flensborg og skulde den 

følgende Dag ved et koncentrisk Angreb a f dens Hovedmasse, de

2 paa Mysunde* og Slesvigvejen staaende Divisioner Schleppegrell 

og Moltke, br)*de igjennem den a f General Willisen kommanderede 

Insm-genthær, hvis Reser\*er formodedes at staa mellem Langsø og 

Arnholt Sø, medens en mindre Styrke, Brigaden Schepelem, omgik 

Fjendens venstre Flanke. I sidste Øjeblik undergik denne dristige 

Plan dog nogen Ændring, foranlediget ved, at Hærens højeste Chefer, 

der om Aftenen vare samlede i Hovedkvarteret i Bilskov Kro, 

enstemmig udtalte, at hvis Tropperne i ét Træk skulde bringes 

frem til den fjendtlige Hovedstilling, vilde de være for anstrængte 

til at kimne gaa løs paa denne med den tilbørlige Elan. T il 

denne Udtalelse ansaa K. sig forpligtet at tage Hensyn, og saa- 

ledes hidførtes Indledningskampen ved Stenderup og Helligbæk. 

Selve Hovedkampen ved Isted 25. Juli, det største Slag i aaben 

Mark, der er udkæmpet i Norden, blev som bekjendt gjennemført 

a f  Afdelingerne med glimrende Bravour, ledet a f  K . med koldblodig 

Fasthed og Bestemthed. De talrige, tidlig paa Formiddagen fta 

forskjellige Steder indløbende Jobsposter —  vanskelige at kontroF 

lere paa Grund a f  en tæt over Kamppladsen hvilende Regntaage — , 

navnlig om Ulykken, der skulde være overgaaet Schleppegrells 

Division ved Stolk, foranledigede vel, at man ved 'l'ilbagekaldelse 

a f Schepelems Brigade gav Afkald paa en Del a f Sejerens Frugt, 

men berøvede intet Øjeblik Overkommandoen dens Ro og Fatning 

eller gjorde den vaklende med Hensyn til Udførelsen a f Hoved

tanken: et energisk Gjennembrud a f  den fjendtlige Slaglinje. Krigs

ministeren, der umiddelbart efter Sejeren gav Mode ved Hæren, 

som han fandt i den fortrinligste Forfatning, anerkjendte K.s store
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Fortjenester i Indstilling til Kongen a f i i .  Avg. om hans Udnæv

nelse til Generallieutenant, og kort efter hædrede Frederik VII selv 

K . med Storkorset a f Danebrog, ligesom der senere (1S5S) tilstedes 

ham en Nationalbelønning a f  15000 Rdl. K . vilde efter en kort 

Rast ved Danevirke have ftilgt den slagne Willisen over Ejdcren, 

men det blev forbudt ham a f  politiske Hensyn. Da Tilladelsen til at 

betræde holstensk Grund i Sept. Maaned blev given, ansaa han Tids

punktet for uheldigt og blev staaende i Danevirkestillingen med 

Hovedhæren. Denne kom under Resten a f Felttoget ikke mere i 

nogen alvorlig Kamp med Fjenden, men dens Fløje, under Krabbe 

ved Mysunde og Helgesen ved Frederiksstad, kastede som bekjendt 

ny Glans over de danske Vaaben og Sejerherren ved Isted.

Ved Krigens Ophor i Febr. 1851 overtog K. Posten som kom

manderende General i Søndeijylland, saa længe Belejringstilstanden 

i Hertugdømmets sydlige Del vedvarede. I Okt. 1852 blev han 

kommanderende General i Holsten og Lauenborg. Han beklædte 

disse vanskelige Stillinger med Klogskab og Takt og vandt ogsaa 

her alle ved sin elskværdige, fordomsfrie Personlighed. 1856 ramtes 

han a f  et Slagtilfælde. Hans Liv blev vel reddet, men en partiel 

I^mhed paafulgte, og da Haabet om at blive fuldstændig tjenst

dygtig maatto opgives, afgik han, foreløbig stillet til Disposition, 

endelig fra Generalkommandoen i Juni 1857. K. tog nu Ophold i 

Kjøbenhavn, og her døde han 12. April 1860. Hans Lig blev med 

stor Højtidelighed bisat i Holmens Kapel og jordedes senere paa 

Flensborg Kirkegaard blandt hans faldne Kampfæller.
Tid&skr. f. Krigsvæsen 1860. Illustr. Tid. I, 247. Milit. Tidsskr. 1895, 

S. 318 ff. Vort Forsvar 6. Juli 1890. 5 .  A , Sørensen.

V .  K ro g h , G odske H an s, 1726— 1808, Stiftamtmand, en Son a f 

ovennævnte Generallieutenant Georg Frederik v. K. ( f  1768), fødtes

I I .  Nov. 1726, kom 1740 til Hoffet som Page, blev 1753 Kammer

junker og 1760 Kammerherre. I Følge Ch. D. Biehl var han en a f  

Deltagerne i Kong Frederik V ’s hyppige Drikkelag, og det fortælles, 

at Kongen ved en saadan I.ejlighed i Beruselse kom til at saare 

hans ene Øje saa betydelig, at han mistede Synet paa det, hvilket 

atter havde til Følge, at han blev fjærnet fra Hoffet, fordi Kongen 

ikke kunde udholde stadig at mindes om sit Uheld. I ethvert Fald 

blev han 1764 Stiftamtmand over I.Æaland-Falsters Stift m. v., men 

overdrog 1782 med kongl. Tilladelse sit Embede til Baron Krag- 

Juel-Vind mod en aarlig Afgift a f  1000 Rdl., saa længe han levede.
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Han var Ejer a f Søholt paa Laaland, men boede i sin sidste Leve

tid i Nærheden a f Haderslev og dode 28. April 180$. I Aaret 

1768 havde han faaet Ordenen l’union parfaite^o|;^i76Q var han 

bleven Ridder a f Danebrog. Han blev 19. gift med

Sophie Ltltzow (f. 1745 f  1782), en Datter af Generalmajor Christian 

Frederik L. til Søholt og Anna Sophie f. Holste/n. G. Kringelbach.

V .  K ro g h , G odske H an s E rn st, 1778— 1852, Amtmand, Søn 

a f ovennævnte Gehejmekonferensraad Frederik Ferdinand v. K. 

( t  T829) og dennes forste Hustru, var født i. Jan. 1778 paa Gram 

og kom 1791 paa Kadetakademiet. Fra Kom et ved holstenske 

Rytterregiment og kongl. Page med Fændriks Anciennitet fra 1796 

og Sekondlieutenants Karakter fra 1799 udnævntes han 1803 til 

virkelig Sekondlieutenant og blev Aaret efter som Premierlieutenant 

forsat til det slesvigske Landeværn. 1808 kom han med Ritmesters 

Karakter til den ridende Afdeling a f jyske Jægerkorps, men maatie 

allerede Aaret efter forlade Militærtjenesten paa Grund a f svag 

Hørelse. Fra 1811— 15 var han 2. Ordonnator for den danske 

Armé og blev 1816 Overvejinspektor for Hertugdømmet Slesvig. 

Han kjøbte Gaardene Tapsore og Barsbol i Haderslev Amt, hvilke 

han atter solgte, inden han 1826 udnævntes til Amtmand over 

Husum, Svabsted og Bredsted Amtei, Overstaller i Ejdersted og 

Overdiggreve. 2 Aar i For\'ejen havde han overtaget Administra

tionen a f  de stærkt forgjældede Godser Gram og Nybøl, som han 

ved en dygtig Bestyrelse bevarede for Besidderen. 1832 var han 

en a f  de «oplyste Mænd», som Kongen kaldte til Kjøbenhavn for 

at drøfte Stænderforfatningen. K ., som 1803 var bleven Kammer

junker og 1826 Kammerherre, blev a f  Christian VIII, hos hvem 

han stod i høj personlig Gunst, 1840 udnævnt til Kommandør, 1842 

til Storkors a f  Danebrog. Strax ved Oprørets Udbrud tog han sin 

Afsked og flyttede til Haderslev, hvor han døde 3. Sept. 1852. Han 

ægtede 5. Okt. 1810 Agnes Cecilie Wilhelmine v. Wamstedt (f. 15. Avg. 

1788 paa Løjtmark, f  12. Febr. 1829 paa Husum Slot), Datter a f  

Gehejmeraad, Kammerherre, Jægermester Friedrich Carl v. W.
Lttbker u. Schrodcr, $ch]csw.-lIolst.-L«iienb. Schriftstellcr-Lcx.

H , R . Hiort-Lorenzen.

K ro g h , Jen s A n d re a s , 1740— 83, Præst, fødtes i Bergen 

7. Nov. 1740 som Søn a f  nedennævnte Provst Thom. Georg K ., 

deponerede efter privat Undervisning 1755 og tog Attestats 1762, 

blev 1766 personel Kapellan hos Hans Strøm paa Volden og over-
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tog 1768 som adjungeret og succederende Sognepræst Faderens Kald 

Daviken, blev 1773 Magister og 1774 virkelig Sognepræst og Provst 

over Nordfjord. 1780 forflyttedes han til Nykirkens Sognekald i 

Bergen, hvor han døde 6. April 1783. Han var en vel begavet og 

kundskabsrig Mand, havde hos Hans Strøm lagt sig efter Natur

videnskaberne og bragt det vidt i enkelte Grene heraf, navnlig 

Zoologi, som han til fulde beviser i sin Beskrivelse over Nordijord, 

der først blev tr>'kt 40 Aar efter hans Død (»Topograf.-statist. 

Samlinger, udg. a f  Selskabet f  Norges Vel» II). I enkelte Stykker 

—  Nordlyset, Fiskeslimenes Vandringer —  ere hans Gætninger 

vilde, men ellers staar hans Arbejde højt blandt den Tids Bygde- 

beskrivelser, og han citeres endnu a f  Videnskabsmænd. 1771, da 

Bomekoppeme efter 20 Aars Fravær atter optraadte i Nordijord, 

lærte han sig til at vaccinere og overvandt heldigen Bøndernes 

Fordomme, saa mangfoldige Mennesker ved ham bleve reddede. 

Da han maatte pensionere sin Fader, levede han i Daviken i tryk

kede Kaar, og hans T id  i Bergen blev for kort til, at han kunde 

faa rettet paa Sagerne. Ellers maa Forholdene her paa den Tid 

have været tiltalende for hans livlige Aand, og han var en ivrig 

Deltager i den herskende Selskabelighed. P. A. Heiberg, der var 

hans Huslærer, og i hvis Arme han døde, roser ham som en be

gavet Taler, om han end med dc andre Præster i Staden ikke 

kunde nævnes ved Siden af J. N. Brun. Efter hans Død toge 

Bergens Borgere sig kjærligen a f hans Børn. Gift 2. Maj 1769 med 

Birgitte Margrethe Heiberg (f. 14. Nov. 1744 f  8. April 1798), Datter 

a f Gabriel H., Sognepræst til Nykirken (f. 1708 f  1768), og Cecilie 

Cathrine f. Widing ( f  1713 f  1780).
P. A. Helbeig, Tre Aar i Bergen (Drammen 1829) S, 5 ff. Bergens .Adresse

kontors Efterretninger 1772, Nr. 21. X), Tkrap.

K ro gh , M atth ias B o n sach , 1754— 1828, Biskop, fodt 4. Okt. 

1754 paa Vadsø. Faderen, Troels K. (f. 26. Juli 1715 f  *7- Dec. 

1803), var Underbetjent ved den kongelige Handel, siden Foged i 

Lofoten, Moderen Else Marie f. Bonsach. Han blev privat under

vist og dimitteret 1768, havde liden Lyst til Theologien, men maatte 

dog til med den, kom ind paa rationaliserende Afveje, men blev 

ved Balle ført til sundere Anskuelser. Efter mange Gjeuvordig- 

heder fik han theologisk Examen 1778. 1781 blev han Sognepræst 

til Lenvik, levede her i megen Fattigdom til 1789, da han fik 

Vaagens betydelige Kald og blev Provst over Lofoten. Her fra
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blev han 1793 kaldet ned til Kjøbenhavn —  som det antoges —  

for at bistaa ved Oprettelsen af en egen Bispestol for Nordlandene, 

hvilket dog blev udsat, til Throndhjems Bispestol blev ledig. Dette 

skete 1803, og K., der imidlertid 1798 var forflyttet til Ørlandet, 

blev 6. Jan. 1804 den første Biskop over Nordlandene. Paa Vejen 

der op 1805 led han for 3. Gang Skibbrud og fik kun med Nød og 

næppe reddet sin Familie. Som Biskop maatte han overtage Mis

sionskassen, der skaffede ham megen Møje under de paafølgende 

'l'rængselsaar, da Restancerne bleve mange. Sine Visitatser begyndte 

han strax, og hans Beretninger, der til Dels ere tiy^kte i »Kollegial- 

tidenden*, ere a f megen Interesse, men Krigsfaren i 1807— 14 tvang 

ham snart til at sidde hjemme paa Alstadhov og dele den store 

Nod, som i disse Aar blev den nordlandske Befolknings Lod. 

Regeringen vilde fri ham fra den ved (1811) at tilbyde ham Chri- 

stianssands Bispestol, men han vilde ikke forlade sine Nordlændinger. 

1814 var han en ivrig Patriot, men kunde ikke dele den almindelige 

Begejstring for Christian Frederik. Efter 4. Nov. gav han sig til 

Taals og skrev en Afhandling om, hvad godt der kunde haabes 

af den nye Forening. Senere slog hans Stemning om, som det 

synes, under Paavirkning af P. A . Heibcrg. 1815— 16 repræsenterede 

han Nordland paa det i. ordentlige Storting. 1822 fik han oprettet 

det første Stiftsseminarium i Norge, og han havde den Glæde at 

se det i Virksomhed før sin Død, 2. Sept. 1828.

K. var fra Universitetet bekjendt som et meget lyst Hoved. 

Hvad han har skrevet —  mest Brochurer og mindre Afhandlinger — , 

synes at betegne ham som en a f de Rationalister, der vilde virke 

gjennem Foleisen. 1 Kirken bevægede han sig med stor Værdig

hed, talte let og frit, udenfor kunde han lige til sin Alderdom 

vise sig som den, der ikke havde glemt sin Ungdoms Munterhed. 

I sin Afhandling om Universitetet, der vandt 2. Præmie 1811, har 

han mest Øje for Videnskabernes Anvendelse paa det praktiske 

Liv. Selv var han tidlig hjemme i Naiur\'idenskabeme, naMilig i 

Botanik. Han var en Kæmpeskikkelse og ualmindelig smuk. Sin 

Barnetro gjenvandt han paa det sidste, og den Gravskrift med 

Gravsang, han skrev for sin Jordefærd, er gribende. —  K . blev 

gift 2. Jan. 1781 med Nicoline Antoniette Mollenip (f. 3. Juni 1759 

t  1838), Datter a f  Sognepræst til Askcvold Lars M. og Sophie f. 

Buchhof.
Tkrap, B id r^  t  d. nor.<tke Kirkes Hist. i 19. Aarh. I l, 2$9 ff. Halvorsen, 

Norsk Forf. Lex. J). Thrap.
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K ro g h , T h o m a s G eorg, 1714— 85, Præst, ovenstaacnde Biskop 

Matth. Bonsach K .s Farbroder, født 10. Maj 1714 paa Ørskog (Sønd- 

møre), Søn a f personel Kapellan Jens K . (f. 17. Okt. 1685, f  som 

Sognepræst til Rollag i i .  April 1752) og hans første Hustru, Cathrine 

Magdalene f. Scheen. Han blev undervist i Bergen a f  Ole Cam- 

stnip (III, 351) og deponerede 1730. Efter 1735 at have taget theo- 

logisk Examen blev han 1736 personel Kapellan paa Harham og 

flyttede 1739 i samme Stilling til Korskirken i Bergen. 1741 blev 

han Sognepræst i Daviken, 1765 Provst i Nordfjords Provsti. 1768 

resignerede han paa Grund a f svækket Helbred. Han fl)rttede til 

Bergen, og da hans Helbred bedredes, søgte han Embede paa ny. 

1771— 74 bestyrede han Korskirkens Sognekald for Biskop N. C. 

Friis (V, 444), O g da denne havde taget Afsked, søgte Menigheden 

om at faa K. til Præst, men Nordahl Brun blev udnævnt. 1777 blev 

han Sognepræst til V ik og kort efter Provst i Sogns Provsti. Her 

virkede han til sin Død, 22. Febr. 1785. Han var et godt Hoved 

og anlagt paa litterær Syssel, var den første, som (1740) oversatte 

Holbergs latinske Selvbiognafi, men i et yderst uheldigt Sprog. 

Siden skrev han adskillige Smaating: om Spedalskheden, Agerbrug 

osv., og arbejdede paa en Beskrivelse over Nordfjord, som ikke 

blev trykt. Skjont han altid optraadte som en rettroende Prædi

kant, blev han dog en a f de første i Norge, der leverede et ratio

naliserende Skrift, «AUe Menneskers endelige Oprejsning ved Chri- 

sturo» (17 7 1)-  Hans friere Anskuelser gjorde dog intet Skaar i det 

gode Omdømme, hans Biskopper og Menigheder havde om ham. 

Han var gift i. med Anna Hegelund, f. Stub, Datter a f  l4irs S., 

Sorenskriver i Nordfjord, 2. med Mette Marie f. Hoff, Datter a f  

Lieutenant Knud H. og Karen f. Smith, 3. (1777) med Anna Doro- 

thea Ravn, f. Tuchsen (f. i Bergen 16. Maj 1732, f  28. Okt. 1802), 

en Kjøbmandsdatter og Enke efter Skibsfører Jonas R.
N . M. Petersen. D en dsk. I.il. H is t  I V , 369; V , 160. Luthersk Ugeskr. 

1877. II, i i 4 f .  D , TThrap.

K ro g k , H en rik , -f- 1738, s. Krock (ovfr. S. 503).

K ro g n o s, H olger G regersen , — 1382, hørte til cn rig Adels

slægt i Skaane og ejede Vidskøfle. Allerede i Valdemar Atterdags 

T id  opnaaede han Kidderværdigheden, og ved Kongens Død horte 

han til de mest fremragende Mænd i Skaane; han var blandt dem, 

der tilraadede Jyderne at vælge Oluf til Konge, og nævnes baade 

i denne Konges Haandfæstning og i den store Reces, der 1377
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udgik fra Danehoffet i Nyborg. 1381 var han en a f  Hovedmtendene 

for at afslutte en Særfred mellem Skaane og Kong Albrecht i Sve

rige, hvad der næppe har været ganske efter Dronning Margrethes 

Hjærte. I  denne Traktat nævnes H. G . umiddelbart efter Skaanes 

Gjældkjær, den mægtige Tuve Galen (V, 544); Aaret efter blev denne 

imidlertid afsat, og Dronningens Tropper indtoge hans Borg Tustropso. 

Ved den Lejlighed blev Hr. H, dræbt, og det er da ikke helt grebet 

ud a f  Luften, naar adelige Slægtebogssagn lade ham blive ombragt 

paa Dronningens Foranstaltning, »fordi han var hende alt for mægtige; 

en UdpjTitning er det derimod vel nok, naar det hedder, at H. G. 

m)rdedes a f en Mand, som Margrethe lige forud havde adlet med 

det underlige Navn Sankepil, og som hun 8 Dage efter lod henrette.
Erslev, Dronn. Margrethe S. 86 f. 327. K r. ErsUlK

K ro g n o s, M ourits O lsen , — 1550, Søn a f  nedennævnte Oluf 

Stigsen K ., arvede stort Jordegods efter sine rige Forældre, bl. a. 

efter Faderen Krapperup, Bollerup og Part i Klogerup i Skaane 

og efter Moderen Bregentved og Aagaard, hvortil han selv erhver

vede Markie og Halvparten a f  Clausholm, hvilken sidste han hk 

ved sit Æ gteskab med Hr. Mogens Gjøes Datter Elline (VI, 63).

M. O. var 1525 Hofsinde og nævnes da nærværende ved Forliget 

med Hr. Søren Norby i Lejren for Landskrone. Under Krigen 

havde hans skaanske Besiddelser lidt meget, men han fik Erstatning 

i en stor Del a f den henrettede Niels Brahes (II, 596) beslaglagte 

Jordegods. 1526 blev han desuden forlenet med Lykaa, hvorpaa 

han 1532 fik Livsbrev efter Aaret forinden at have faaet Slottet i 

Pant; dog ombyttedes Lykaa 1540 med Skjoldenæs, som han be

holdt til sin Død; desuden fik han 1542 Han Herred, men dette 

Len mistede han et Par Aar efter. Alt 1528 blev M. O. Ridder, 

men i Rigsraadet fik han mærkelig nok aldrig Sæde. Ligesom 

den øvrige skaanske Adel maatte han i Begyndelsen a f Grevefejden 

gaa Grev Christoffer til Haande, men frafaldt alt 1534 dennes Sag. 

I det store Brudefølge, som 1548 ledsagede Prinsesse Anna til 

Torgau, var M. 0 . Deltager. Han døde paa Skjoldenæs 24. Nov. 

1550 og ligger begraven i Ringsted Kirke, hvor hans Ligsten, den 

største, som kjendes i Danmark, endnu ses. Enken ægtede Vincents 

Juel (VIII, 610) og døde 20. Febr. 1563.
Brasch, Gamle Eiere af Br^entved S. 142 ff. TH set

K ro g n o s, O lu f M ouritsen, 1535— 73, Rigsraad, Son a f oven

nævnte Mourits Olsen K ., var fodt paa Bollerup i Skaane 13. Marts
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1535. Efter et fleraarigt Ophold i Udlandet, særlig i Sachsen, blev 

han ansat ved Hertug Frederiks H of paa Malmohus. Det synes, 

som om der her er blevet gjort indledende Skridt til at forlove 

ham med Anne Hardenberg, men at den unge Konges Tronbesti

gelse har hindret den endelige Afgjørelse (jvfr. V il, 93). Han del

tog i Ditmarskerkrigen (1559) og senere i den store nordiske Syv- 

aarskrig, dog uden nævneværdige Følger for ham i den ene eller 

anden Henseende. Han hørte til den rige Højadel, der med Mis

fornøjelse saa Krigen trække i Langdrag og dermed dens Udgifter 

0  ̂ Besvær forøgede, ligesom Tjenesteforholdet til Kongen føltes 

trykkende. Med Glæde hilsede han derfor Freden i Stettin (1570), 

hvis Afslutning han selv havde overværet som Marskal for Hof

sinderne. 1571 forlenedes han med Helsingborg Slot, og det føl

gende Aar indtraadtc han som Medlem a f Rigsraadet. Kong 

Frederik havde imidlertid fejret sit Bryllup med Sophie a f Meklen- 

•̂ r̂g, og det tor vel anses som en umiddelbar Folgc af denne 

Begivenhed, at O. M. 11. Jan. 1573 viedes til Anne Hardenberg 

i vor Fnie Kirke i Kjøbenhavn. Han indtog nu som Lens

mand og Rigsraad en fremragende Stilling; 1571 var han tillige 

udvalgt til Forstander for Herlufsholm, alt tydede paa en lykkelig 

og glimrende Fremtid for den endnu i sin fulde Kraft staaende 

Adelsmand. Da ramtes han næppe et halvt .Aar efter sit Bryllup, 

efter at have bivaanet en Begravelse i Voldum Kirke, a f  en plud

selig Sygdom, som efter et kort Sygeleje medforte Døden 25. Juni 

1573. Hans sørgende Enke rejste ham det pragtfulde Gravmæle i 

Ringsted Kirke, som endnu er ĉ tTvaf denne Kirkes skjønneste 

Mindestene fra Renæssancetiden. Med ham uddøde Krognos- 

Slægten. O. M. havde ejet Gaardene Bollerup, Bregentved, Claus- 

holm og Lerbæk.
Brickn, Frc<)erik ITs Ung<lom:«kjder)ighed S. 107 AT. Brasch, Gamle Eiere

af Bregentved S  157 flf. Mollerup.

K ro g n o s, O lu f S tig se n , — o. 1505, Rigsraad, var Søn a f  

Hr. Stig Olufsen til Krapperup og Bollerup og Barbara Brahe og 

forekomnær fra Aar 1469. 14S3 var han Ridder og 1492 Rigsraad; 

fra 1486 og til 1501 nævnes han som Lensmand paa Varberg, og 

1505 var han Høvedsmand paa Laholm. O. S. var nøje knyttet til sin 

Fætter Rigshoftnesteren Poul Laxmand. Da Ærkebisp Birger havde 

sigtet ham for at have været Hovedmanden for visse landsforræderske 

Forbindelser med de svenske under Krigen i Ditmarsken, maatte
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O. s . med 36 Mænds Ed fralægge sig denne Beskyldning, men 

denne paa ham hvilende Mistanke var dog maaske Hovedaarsag 

til, at han meget snart efter Drabet paa Rigshofmesteren trak sig 

tilbage fra dennes Sag, skjont han strax havde optaget den dræbtes 

Bom  i sit Hus og fort deres Sag for Rigsraadet. Med begge sine 

Hustruer, Gertnid Knudsdatter Hase og Anne Mouritsdatter Gylden- 

stjerne til Aagaard og Bregentved, fik O. S. stor Forogelse a f sin 

efter sine Forældre arvetle Rigdom, og bekjendt er det overdaadige 

Brj'llup, som han gjorde mellem sin eneste Datter a f  1. Ægteskab 

og Hr. Tyge Brahe (II, 606). O. S. levede endnu 26. Avg. 1505, 

men var død 23. Marts 1506. Hans Enke, Anne Mouritsdatter 

( t  i 545)» ægtede siden den bekjendte Hr. Predbjøm Podebusk.
Brasch, Gamle Eiere al Bregentved S. 41 ff. Thiset.

K ro h g , Jvfr. Krogh.

K ro h g , C h ristian , 1777— 1828, norsk Jurist og Politiker, var 

Son a f  ovennævnte Generalvejmester Georg Ant. Krogh ( t  1797) 

og blev fodt paa Gaarden Niteberg paa Romerige 15. Jan. 1777. 

Han blev, efter i nogle Aar at have nydt Undervisning i den da 

paa Kongsberg bestaaende Skole, Student med Udmærkelse 1794, 

hvorpaa han 1797 tog den juridiske Embedsexamen og saa 1800 

ansattes som Adjunkt i det juridiske Fakultet, efter Konkurrence 

med bl. a. A. S. Ørsted. 1803 blev han extraordinær Profes.sor i 

Lovk)iidighed. Men han ønskede snart at træde tilbage fra den 

akademiske Virksomhed for i Steden at faa en .Ansættelse i Norge.

1804 blev han udnævnt til 2. og 1805 til i. Assessor i Throndhjems 

Stiftsoverret, med hvilken Post han fra 1810 tillige forbandt Stillingen 

som Justitiarius i Priseretten. Han nedlagde tillige et betydeligt 

.Arbejde i forskjellige throndhjemske Kommissioner, hvorhos han 

interesserede sig meget for Videnskabernes Selskab, a f  hvilket han
1805 blev Medlem, og hvis Præses han var fra 1820. Han boede 

paa sin Gaard Munkvold tæt ved Throndhjem. I denne Virksom

hed trivedes han vel, og han ønskede intet mere end altid at be

holde den. I 1812 afslog han en Kaldelse til at indtræde i det 

juridiske Fakultet veu det nye Universitet i Christiania; det er 

sandsynligt, at højere vedkommende ikke i Forvejen havde forvisset 

sig om hans Villighed, da han alligevel 3. Juni 1814 blev udnævnt 

til Professor. Dette var ganske mod hans Vilje, og da det senere 

blev ham tilbudt at indtræde i Højesteret, nægtede han ligeledes. 

Derimod erklærede han sig, efter dertil at være valgt a f  Rigsfor-
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samlingen paa Ejdsvold^ villig til at indtræde i Lovkomitcon, og 

han arbejdede i denne om Sommeren 1814. 1 Okt. modte han

som en a f  Søndre Throndhjeins Amts Repræsentanter paa det 

overordentlige Storting og lod sig i Nov. bevæge til at modtage 

en Plads som Medlem a f den nye Regering.

Sammen med Statsminister P. Anker og Statsraad P. Motzfeldt 

gik han til Stockholm som de første Medlemmer a f den norske 

Statsraadsafdeling. Men heller ikke denne Stilling øvede nogen 

Tiltrækning paa ham, og snart ønskede han sig tilbage paa en 

mindre fremskudt Plads og søgte derfor allerede i Jan. 1816 .Afsked 

som Statsraad, hvilken Ansøgning dog først blev indvilget 10. Okt. 

18x8, da det blev bestemt at indskrænke Regeringsdepartementernes 

Antal; han udtraadte derefter a f  Statsraadet fra i. Jan. 1819. Ved 

sin Udnævnelse til Statsraad var han udtraadt a f  Lovkomiteen, af 

hvilken han siden kun havde været overordentligt Medlem. Nu 

N'endte han tilbage til denne. Det overdroges ham at udarbejde 

Udkast til en Straffelov og Forslag til en Straffeproces med en 

aarlig Løn a f  2000 Sp. Dir., hvorhos han udnævntes til Formand for 

Lovkomiteen, som foruden ham skulde bestaa a f  3 faste Medlemmer. 

Han hk Tilladelse til at blive boende paa sit kjære Munkvold og 

skulde nu have for sig en tiltalende Virksomhed, som kunde fylde 

hans hele Liv. Det var Tanken med denne Komité, der har 

krævet meget .Arbejde og kostet store Summer; at den skulde 

skaffe en hel ny Lovgivning, der kunde svare til de forandrede 

Forhold efter 1814. For et saa stort og omfattende Arbejde skulde 

netop K. synes at være Manden. Hans Syslen dermed blev alUge* 

vel en stor Skuffelse, hvortil forskjellige Grunde maa have med* 

virket.

En a f  disse og i alt Fald den mest iøjnefaldende var hans 

Deltagelse i sit Fædrelands politiske Liv. Som i. Repræsentant for 

det Amt, i hvilket han var bosat, mødte han paa alle ordentlige 

og overordentlige Storting fra 1S21— 28, hvor han regelmæssig valgtes 

til Præsident. I 1824 var han Formand i Konstitutionskomiteen og 

var Hovedforfatter a f  den i sin T id  meget bekjendte Indstilling, 

hvorved denne fraraadede Antagelsen a f samtlige i 1S21 fremsatte 

kongelige Forslag til Forandring a f Grundloven. Derved kastedes 

der i Samtid og Eftertid en stor Glans over hans Navn. Imidlertid 

blev han bortdragen fra sin egentlige Livsgjeming. Aar gik efter 

Aar, uden at der saas Frugter a f  denne. Gjentagne Gange fik han 

Udsættelse med at aflevere sine Udkast og Materialier, uden at
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noget kom fra hans Haand, ikke engang da med Udgangen af 

Sept. 1828 den yderste Frist var udløben. Regeringen indstillede 

da paa Nedsættelsen a f  en særskilt Kommission, der skulde be

handle de Lovsager, hvis Udarbejdelse var paalagt K. Inden denne 

Indstilling var afgjort, bortkaldtes han pludselig og uventet ved 

Døden 10. Nov. 1828. Hvad der efter hans Død forefandtes af 

Materialicr, havde kun ringe Værd; det var i stor Udstrækning 

Oversættelser a f fremmede Ix)ve eller Skrifter. I 1833 rejstes der 

i Christiania et Mindesmærke over ham, den saakaldte «Krohg- 

Støtte*.
Sammen med 2 andre Medlemmer af de første Storting, Soren

skriver I. Knudssøn og Pastor N. St. Schultz, regnedes K . længe 

som en af den unge Friheds Heroer, og dette Triumvirat blev 

stadig fremholdt som de manende Forbilleder for den unge Slægt. 

K. var ubestridelig i Besiddelse a f  Lærdom, Smag og Skarpsindig

hed; han var en retskaffen Mand, som understøttede, hvad der 

var godt. J. H. Vogt siger om ham: «Han besad en stilistisk 

Færdighed, der søgte sin Lige. Denne blev a f  karakterfaste Mænd 

med stort Held benyttet, og for hvem Støtten, i det mindste lige 

saa vel, maatte været rejst.» Han bævede tilbage for alt Ansvar 

og var bange for at udføre noget alene. Ligesom hans selvstæn

dige Forfattervirksomhed kun blev ringe, saa har han ogsaa i det 

offentlige Liv blot sat sig Spor, hvor han stod sammen med stær

kere Naturer, der dreve ham frem. «Havde han» —  det er atter

J. H. Vogts Ord —  »arbejdet i Fællesskab med flere, og det ud

arbejdede var fremkommet som et Produkt af fælles Bestræbelser, 

saa at intet Stykke havde uden for Medarbejdernes Kreds, og 

knapt nok inden denne, ladet sig til Syne, som om det var hans, 

vilde han have befundet sig vel, og Arbejdet var rimeligvis bleven 

fuldført.* Denne Dom er visselig vel grundet. Der laa i K.s 

Karakter en Tilbøjelighed til at trække sig ind i sin Skal, leve et 

stille, ubemærket Liv, hvori han ikke mærkede Ansvaret ved den 

offentlige Mands Gjerning. Men til samme Tid  ejede han ikke 

den Modstandskraft, som var fornøden til at unddrage sig de om

fattende Hverv, som bleve ham tilbudne i Kraft af den store Tillid, 

han nod hos sine Landsmænd. Naar han saa bagefter følte Tyngden 

derved og søgte at komme bort, kunde det let være for sent. Hans 

Liv viser dette; han var den højtbegavede Mand uden at eje den 

fornødne Karakterens Styrke og Energi. Samtiden tillagde imidlertid 

Forfatteren a f den bekjendte Indstilling disse Egenskaber. P. Chr.

Dansk Uogr. Lex. IX . Sept. 1895. 34



530 Krohg, Ckr.

Holst siger derom: «Noget saerdeles politisk Mod udfordredes næppe 

for at komme til et saadant Resultat, da man forud meget vel vidste, 

at den almindelige Stemning var imod enhver Forandring i Grund

loven.*

K. ægtede ix. Sept. 1800 sit Søskendebarn Stincken Meincke 

Krohg (f. 1781 j  1841), Datter a f nedennævnte Generalvejmester 

Nic. Fred. K.
J. H. Vogts Optegnelser om sit Liv 1784— 1846 S. 9 3 f. P. C,

Holsts Optegnelser om sit Liv sin Samtid S. 204 ff. Halvorseo, Norsk 

Forf. Lex. Yngvar Nielsen.

K ro h g , H ilm ar M eincke, 1776— 1S51, Amtmand, var Søn a f 

ndfr. nævnte Generalvejmester Nic. Fred. K. og blev født i Thrond- 

hjem I .  Jan. 1776. Fra sin Fødeb)rs Kathedralskole blev han Stu

dent 1794, opholdt sig 1795— 97 i Norge og tog juridisk Examen 

1799. F>fter i nogen l'id  at have gjort Tjeneste i Kancelliet og 

som Fr. Moltkes Privatsekretær drog han 1801 med Titel a f  Kan

cellisekretær til Norge og levede paa en Ejendom ved Throndhjera, 

indtil han 1807 udnævntes til Amtmand i Finmarken. 1811 blev 

han forflyttet til Nordre Bergenhus Amt og s. A . til Romsdals Amt, 

hvilket han tiltraadte umiddelbart efter sin Fratrædelse a f  Finmarken. 

18x1— Jan. 1814 var han konstit. Stiftamtmand i Throndhjems Stift. 

Som Amtmand i Romsdal tog han Afsked 1840 med Tilkjende- 

givelse a f Kongens «naadigste Tilfredshed med hans lange og tro 

Tjeneste*. 1814 mødte han paa Rigsforsamlingen og valgtes senere 

til Amtets første Repræsentant ved Stortingene 18x4, x8x8 (da han 

ikke kunde møde), 1824 og 1830. X826 berejste han Finmarken

som Formand i den kongl. Kommission, der havde at foreslaa 

Midler til Amtets Opkomst. Da han tog Afsked, blev der af Molde 

og Aalesunds Kommuner slaaet en Medaille til hans Erindring, 

Amtsformandskabets Medlemmer subskriberede 184X til et Legat i 

samme Øjemed, og de 2 nævnte Kommuner rejste et Mindesmærke 

paa hans Grav. K . døde paa sin Gaard Nøjsomhed ved Molde 

13. Avg. 1851. —  Gift 31. Marts X803 med Cecilia Edel Sophie Stub 

(f. X786 t  X864).

Halvorscn, Norsk Forf. Lex. Yngvar Nielsen.

K ro h g , N icolai F red erik , X732— 1801, Vejingenior, var født 

10. Maj 1732 paa Gaarden Niteberg i Gjerdrum Præstegjæld, Øvre 

Romerige, og tilhørte en af Bondestanden udgaaet norsk Militær- 

slægt, hvis Navn (efter en Gaard Krogen) først skreves Krogh, men
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fra 1800 Krohg. Han var Søn a f  OberstUeutenant Christian Krogh 

( t  *752) og Gyri Thorsdatter. Han gjenoemgik den roathematiske 
Skole i Christiania, hvorfra han dimitteredes 1754, og blev 1756 

Premierlieutenant ved i. søndenfjældske Dragonregiment, ved hvilket 

han 1752 var bleven Fændrik. Fra 1757 gjorde han Tjeneste i 

Danmark og fra 1759 i flere Aar som Ingeniør ved den norsk

svenske Grænsekommission i det nordenfjældske. 1762 blev han 

Kapitajn og forsattes 1766 til 2. søndenfjældske Dragonregiment. 

Han erholdt 1773 Oberstlieutenants og 1788 Obersts Karakter. 1768 

blev K. paa 2 .Aar konstitueret som General vej mester i Throndhjems 

og Bergens Stifter, hvilken Ansættelse senere overgik til fast. Først 

1788 udskiltes de 2 bergenhusiske Amter, der fik en egen General- 

vejmester, medens K. fremdeles beholdt Romsdals og de 2 thrond- 

hjemske .Amter som sin Virkekreds. Han havde 1777 erhvervet 

Gaarden Munkvold ved Throndhjem, hvor han senere var bosat. 

Paa denne døde han i. Maj i8or.

Det er som Generalvejmester, K . har indlagt sig sine store 

Fortjenester. Hans Navn er knyttet til den store Nybygning af det 

norske Vejnet, som er foregaaet i 2. Halvdel a f iS. Aarhundrede, 

og som er ledet af ham, hans Broder G. .A. Krogh (ovfr. S. 513) 

og Peder Anker (I, 278). En romsdalsk Folkevise har besunget

N. F. K . som den, der fdr op og ned overalt i Landet, selv der, 

hvor knap en Bjørn kunde gaa, uden at lade sig holde tilbage a f 

de stenede Fjældsider eller a f de bundløse Moradser. I 178S havde 

han fuldendt Bygningen a f  Landevejen fra Dovrefjæld til Thrond

hjem, som da blev befaren a f Kronprins Frederik og vandt dennes 

Bifald. Nutiden kan næppe i alle Tilfælde rigtig vurdere de store 

Vanskeligheder, som K . havde at overvinde med de begrænsede 

Midler, der stode til hans Raadighed. Han var ikke sjælden, for 

at kunne fremme de nødvendige Vejanlæg, nødsaget til at gjøre 

«betydelige Forskud a f egen Kasse eller ved privat Laan, hvilke 

Forskud først sent, og stundum ej uden Vidtløftighed, erholdtes 

refunderede. Han anvendte desuden ej lidet a f  egne Midler til 

Vejvæsenets Fremme uden derfor at fordre nogen Godtgjørclse.» 

1 sit vidtløftige Distrikt var han væsentlig henvist til at hjælpe sig 

med Almuens Pligtarbejde uden at kunne benytte den Adgang, 

som hans søndenfjældske Kolleger havde til at anvende Soldater. 

Saa meget mere beundringsværdigt var det, ban udførte, i det 

mange a f hans Veje have været benyttede indtil de seneste Aar, 

og enkelte af dem endnu kunne være i Brug* Det, som han har

34*
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planlagt og udført, var den nordenfjældske Del a f  de store Ojen- 

nemgangsveje, der forbinde Christiania med Romsdalen, Nordmør 

og Throndclagcn, saa vel som det derværende lokale Vejnet. Ud

førelsen kan i mange Dele efter Nutidens Opfatning være mangel

fuld, og navnlig ere hans Veje meget bakkede, i det han savnede 

Midler til at lægge dem anderledes. Hovedsagen var imidlertid, 

at der blev bygget et Net a f Veje, der afhjalp den for Haanden 

værende Trang til saadannc og lettede Adkomsten til mangen en 

Fjælddal, som hidtil havde været afstængt. Han mødte ofte megen 

Modstand hos Almuen, der følte sig plaget ved det Arbejde, som 

foranledigedes gjennem de nye Vejes Anlæg og Vedligeholdelse. 

Den var i de fleste Egne træg og uvillig, hvorfor det selv for en 

Mand med K.s Energi tog adskillig Tid, forinden det lykkedes 

ham at bryde Bøndernes seje. Modstand. —  Fra 1773 til sin Død 

var K. 1. Overdirektør ved Røros Kobberværk. Ligeledes havde 

han en væsentlig Del i at skaffe Throndhjem den forste Vand

ledning, som blev færdig 1777. K. blev 22. Nov. 1768 gift med 

Anna Meincke (f. 1743 f  1823).
Moe, Tidsskr. f. d. norske Personalhis(. 11, 253(1. (Norsk) Hist. Tidsskr. 

IV, 250 ff. 262 ff. Yngvar Nielsen,

K ro h n , A u g u st F ried rich , 1781— 1856, Officer, fodt i Neu- 

stadt i Holsten, hvor Faderen var Sagfører, 23. Febr. 17S1, ind- 

traadte i sit 14. .^ar som Frikorporal i oldenborgske Infanteriregi

ment, hvor han 1801 blev Fændrik, 1803 Sekondlieutenant, 1807 

Premierlieutenant, 1811 Kapitajn. 1813 fik K ., der fra første Færd 

havde gjort sig bemærket ved sine mere end almindelig frem

trædende Evner og .^nlæg for Tjenesten, og som for sin Tappærhed 

i Stormen paa Stralsund 1809 var blevcn hædret med Ridderkorset, 

Ansættelse i Auxiliærkorpset som Adjudant hos Frederik a f Hessen 

(V, 336). Han gjorde under Korpsets smukke Felttog fortrinlig 

Fyldest, paa Skriverstuen som i Marken, udmærkede sig ved flere 

Lejligheder og vandt i høj Grad sin Chefs Hengivenhed. Det var 

væsentlig paa hans indstændige Raad i Forening med Stabschefens, 

at Prinsen efter Slaget ved Sehested imod Frederik V l's  Ønske 

bestemte sig til at forblive i Rensborg med Korpset. 1815, da 

Prinsen drog til Frankrig, blev K . paa ny ansat i hans Stab. Efter 

Hjemkomsten stilledes han å la suite i slesvigske Jægerkorps, men 

forblev hos Prinsen indtil 1825, da han blev ansat som personel 

Adjudant hos Generalfeltmarskal, Landgrev Carl a f Hessen. 1829,
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S. A . som han blev Major, overdrog Frederik V I ham tillige Ledel

sen a f  den »indbyrdes Undervisning* i Hertugdømmerne, ved hvil

ken han i flere Aar havde været virksom, og ved Landgrevens 

Død 1836 blev han Gouvemør for Dattersønnerne, de yngre Prinser 

a f  Gliicksborg. 1839 hædredes han, der stedse stod å  la suite, 

med Kommandørkorset; 1840 blev han Oberstlieutenant og 1843 

Oberst, en særlig Gunstbevisning, der skyldtes den ham a f Gcne- 

ralkommandoen givne Betegnelse, at han «var en a f  Hærens mest 

udmærkede Officerer*, da ellers ingen efter Hærloven 1842 kunde 

avancere til denne Grad, før han havde gjort 2 Aars praktisk 

Tjeneste. Ved Oprorets Udbrud i 1848 forblev han i Hertug

dømmerne, udnævntes til Generalmajor og Chef for i. Insurgent- 

brigade og førte som ældste Officer Kommandoen i Slaget ved 

Bov, da Overgeneralen, Prinsen a f Noer, først indfandt sig sent 

paa Dagen. Efter Tilbagetoget til Rensborg udtraadte han a f aktiv 

Tjeneste, men overtog i nogen Tid Ledelsen a f Militærdepartementet. 

Han døde i B a ll^ sted t 12. Juni 1856. Han er optraadt som Militær- 

forfatter og har bl. a. skrevet »GrundzUge der Kriegskunst unserer 

Zeit» i 2 Bind (1824— 27).
Lubker u. Schrbder, Schl«$w.-HoIst.*Laiienb, Schriftsteller-Lex. Albeni, 

Schlesw.-Holst.-Lauenb. Schriftsteller-Lfix. 5 ‘. Sørensen.

K ro h n , F re d erik  C h risto p h er, 1806— 83, Billedhugger og 

Medaillør, var Søn a f  Major i Artilleriet Johan Jacob K . (f. 27. Juni 

1778 f  27. Jan. 1842) og Maren f. Rasmussen eller Nielsen (f. 27. Jan. 

1769 t  Marts 1S55); han blev født paa Møllcrgaard ved Sorø

4. Avg. 1806 og kom i 1823 til Kjøbenhavn for at uddanne sig til 

Billedhugger ved Akademiet. Efter at have gjennemgaaet Skolerne 

fik han i 1825 den mindre og Aaret efter den store Sølvmedaille. 

For en siddende Figur fik han i 1826 en Pengepræmie, men til 

Konkursen for Guldmedaille (1827 og 1831) vandt han ikke Præmien. 

Imidlertid havde han begyndt at lægge sig efter Medaillørfaget og 

meldte sig allerede i 1829 til en Konkurs for Pengepræmien i dette 

Fag. D a Medaillør Alb. Jacobsen nægtede at give ham Under

visning, vendte han sig til H. E. Freiind, der nylig var kommen 

hjem, og under dennes Vejledning gjorde han saa gode Fremskridt, 

at han i 1832 kunde fremlægge for Akademiet saadanne Prøver, 

at han fik til Opgave at skære en Medaille over Digteren Wessel 

som Konkursarbejde for Guldmedaillen, og Skitsen hertil blev an

tagen i 1833. Samtidig havde K . dog arbejdet som Billedhugger
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O g udfort bl. a. 3 Billedstøtter til Kongens Trappe paa Christians* 

borg, nogle Relieder og for egen Regning 17 Buster i halv naturlig 

Størrelse a f  Datidens bekjendte Mænd, forst og fremmest Prins 

Christian Frederik. I Bronce udførte han en lille Statue a f  Frede

rik V I til Hest til et Ur, en anden a f samme Konge til Fods og 

et Par Buster, men de bleve ikke godt ciselerede i Paris. Tillige 

hk han Sysselsættelse som Medaillør, saa at han først 1835 kunde 

fremlægge sit Konkursarbejde, som enstemmig tilkjendtes den store 

Guldmedaille. Varmt anbefalet a f Akademiet fik K , derpaa kongl. 

Rejseunderstøttelse som Medaillør for 2̂ /g Aar og i 183S et .Aars 

Tillæg a f Akademiet. Kort før Afrejsen i Maj 1835 ægtede han 

Sophie Susanne Dorothea Kobke (f. 3. Maj 1807), en Søster til Maleren 

C. S. K., og rejste saa til Berlin for at studere Montningsteknikken, 

som han grundig satte sig ind i, der fra til Miinchen, hvor hans 

Hustru mødte ham, og saa til Rom. Han levede et frisk og for

nøjeligt Kunstnerliv i Italien, tilfreds i Følelsen af den voxende 

Indsigt, han vandt i sit særlige Fags Udøvelse, og hædret med en 

smigrende Opgave, Udførelsen af en Reformationsmedaille, som han 

trods enkelte Uheld fik færdig i rette T id  (Okt. 1836).

1S39 kom K . tilbage til Kjøbenhavn og fik fra i. Jan. 1841 

kongl. Udnævnelse til Medaillør ved Mønterne i Kjøbenhavn og 

Altona, og i denne Stilling forblev han for Kjøbenhavns Vedkom

mende til I .  Maj 1S73, da han tog sin Afsked, medens P. Petersen 

1852— 63 havde .Ansættelse ved Mønten i Altona. Sin Hustru 

mistede K. 15. Juli 1853, men 2 Aar efrer ægtede ban en Kusine 

til hende, Emilie Kobke (f. 1812 f  Datter a f  Kancelliraad

Cæspar Behrend K. og Juliane Cæcilie f. Ratz.

A f  K.s Arbejder ved Mønten kunne nævnes de under Kongerne 

Christian VIII og Frederik VII indførte nye Sølvroønter, medens 

han havde det Uheld, at hans vigtigste Medaillearbejdor ikke bleve 

prægede, saaledes en Medaille i Anledning a f  den oldenborgske 

Stammes 400 Aars Jubilæum og Dødsmedaillen over Christian VUl, 

hvilke begge standsedes paa Grund a f den kort efter Kongens Dod 
udbrudte Krig. Hans ovrige Medailler hævede sig, ved Siden a f 

ubestridelige Fortrin i det tekniske, ikke i kunstnerisk Henseende 

til noget særdeles betydeligt. K. var en ivrig Samler, som navnlig 

interesserede sig for Kobberstik og Raderinger. Hans Studier over 

Kunstnerne i dette Fag ere udgivne a f Sønnen P. K . K . under T ite l: 

«Samlinger til en beskrivende Fortegnelse over danske Kobberstik, 

Raderinger m. m.» I (1889). K ., der med en høj Grad a f Livs-
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friskhed syslede med sine aandelige Interesser til det sidste og 

bl. a. ogsaa var cn ihærdig og haardfør Fodgænger, døde i$. Sept. 

1883 paa Kommunehospitalet.
Weilbach, Konstnerlex. Ĵ /t, Wdlbach.

K roh n , Johan Jacob , f. 1841, Forfatter og Skolemand. Han 

er født 9. Avg. 1841 i Kjøbenhavn og Son a f ovfr. nævnte Medaillor 

Frederik Christopher K. Han blev Student fra MetropoUtanskolen 

1860 og Cand. theol. 1867. Fra 1868— 73 var han Huslærer paa 

Bregentved og fra 1877— 80 Forstander for det kongl. Theaters 

Elevskole, hvilken Stilling han opgav for at overtage Bestyrelsen a f 

«Krebs' Skole» i Kjøbenhavn (s. ovfr. S. 474). 3. Nov. 1879 ægtede 

han Cecilie Margrethe Petersen, Datter af Etatsraad Nic. Wilh. P. i 

Odense. —  1866 udgav han anonymt «Peters Jul» (3. Opl. 1889) og 

1870 under Psevdonymet «Klok» en Samling «Fortællinger og Skitser*, 

der foruden at aabenbare et afgjort poetisk Talent alle vare prægede 

af en ejendommelig hjemlig Stemning og bares a f et eget, stilfærdigt 

Lune. Lignende Egenskaber viste hans paa det kongl. Theater op

førte Arbejder: «Kt Svar», dramatisk Situation (1873), og •Efter

sommer*, Lystspil i i  A kt (1877). Efter den T id  har K . kun skrevet 

for Børn («Spolerius», 1884, «Vor Ven Stæren*, 1S91, «Fortællinger 

for Børn*, 1894, o. 8.), men paa dette specieUe Omraade er han da 

ogsaa bleven vor ypperste nulevende Forfatter, der som faa forstaar 

den sjældne Kunst at lempe sin Tanke og Stil efter de smaas 

Fatteevne uden nogen Sinde at blive søgt. Dette hænger naturlig 

sammen med hans næsten enestaaende Evne til at omgaas mindre 

Børn; «Krebs’ Skole* (nærmest en Forberedelsesanstalt til den 

lærde Skole) er under hans Ledelse bleven en Mønsterskole, Uge 

udmærket ved det Maal a f  Kundskaber, dens Disciple tilegne sig, 

og ved den Aand, der raader i den. Sophus Baudifz.

K ro h n , L udolph  Johann , 1736— 1825, Jurist, er født 21. Juli 

1736 i Koldenbilttel i Ejdersted, hvor Faderen, Conrad K . (f. 1680 

t  *75*)» Pr^est. Moderen hed Margrethe f. Honnens. Efter at 
have studeret Jura i Rostock fik han 1760 Bestalling som Advokat 

i Hertugdømmet Slesvig, men blev allerede 1763 udnævnt til Avdi- 

tør og gjorde Tjeneste som saadan først ved det sjællandske Ky- 

rasserregiment, derpaa ved Arveprins Frederiks Infanteriregiment og 

senere ved Artilleriregimentet indtil 1804, da han tog sin Afsked. 

1 1780 hk han Bestalling som Overavditør og i 1801, efter at han
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i et halvt Aars Tid havde forestaaet Generalavditoriatet under en 

Vakance, Generalavditors Karakter. Han blev gift i. 1776 med 

Rebekka Hasløw ( f  1779) og 2. 1781 med Christiane Cornelia Reuter 

( f  1806). Han døde 8. April 1825. —  K . havde i mange Aar for

beredt til Aflæggelse a f  Avditørexamen, og da der den Gang ikke 

endnu fandtes nogen samlet Udgave a f de militære Retsbestemmelser, 

samlede han selv til Brug for sine Manuducender en Oversigt over 

den militære Lovgivning, som han udgav 1799 under Titel «Forsøg 

til den danske Krigsret».
Erslew, Forf. Lex. f f ,  C. Steffensen.

K ro h n , P ietro  K o b k e , f. 1840, Musæumsdirektør. K . er født 

i Kjobenhavn 23. Jan. 1840 som Søn a f  ovft. nævnte Medaillør 

Frederik Christopher K. Han blev Student fra Metropolitanskolen 

i$59, uddannede sig som Maler under Marstrand og Skovgaard, 

deltog i Krigen 1864 som frivillig Oflicersasptrant og blev Lieutenant 

efter Alsaflæren, opholdt sig 1871— 78 i Italien og var 1878 ansat 

ved Verdensudstillingen i Paris. Efter sin Hjemkomst tegnede han 

en Del Kostumer til det kongl. Theater, flk 1880 Ansættelse som 

dets Økonomiinspicient og Kostumier og blev 1885 tillige Scene

instruktør, særlig for Operaen. Som Økonomiinspicient fratraadte 

han 1893 for som Direktcr at lede det danske Kunstindustrimusæum. 

Han giftede sig 28. Jan. i$8i med Emilie Juliane Bull, Datter a f 

Cand. jur. Carl Ludv. B.
Weilbach, Konstnerlex. Edgar ColUn.

K ro h n , W o lle rt , 1731— 89, Handelsmand, tilhørte en fra 

Meklenborg indvandret Slægt og blev fodt i Bergen 6, Jan. 1731. 

Han drev i denne By en stor Handelsvirksomhed og var inden sin 

Død en a f Norges rigeste Mænd. Navnlig ejede han betydelige 

Jordejendomme i Omegnen a f Bergen med Hovedgaarden Sten.

P. A. Heiberg opholdt sig en Tid i hans Hus og skulde være be

stemt til at ægte hans eneste Datter. Der kom imidlertid et Brud 

imellem dem, hvilket nødsagede Heiberg til at forlade Huset, efter 

at han havde maattet undertegne et for ham ydmygende Brev. 

K . døde som Ktatsraad 6. Maj 1789. Var gift 1. med Ingeborg 

Benedicte f. Danchertsen (f. 4. P'ebr. 1739 f  >9- Avg. 1783) og 2. 

(16. Nov. 1786) med VVenke Cecilie f. de Besche ( f  23. Nov. 1805).
Stamtavle ov. Familierne Garmann, Schanche, Krohn og Hopstock (1876) 

S. 44 f. P. A . Heiberg, Tre Aars Ophold i Bergen (1829). Samme, Fornødne 

Oplysninger i Anl. af Hr. Krohns Avertissement <1829). Yngvar Nielsen.
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V. K ro h n e , Johann W ilh elm  F ra n z  Friherre, 173S— 87, 

Æventyrer, var født 13. Maj 1738 som Son a f  kurpfalzisk Major 

Johann Franz Friherre v. K . og Anna Catharina f. Ziindt, studerede 

i Heidelberg Jura og gik senere til Brunsvig, hvor han fungerede 

som Krigskommissær. 1763 fik han Justitsraads Titel, tog 1764 sin 

Afsked og drog til Berlin, hvor han, efter at have avskuUeret i 

Kammerretten, s. A . blev Hofmarskal hos Prinsesse Henriette Marie 

a f  Preussen. Med Storkorset a f  den rode Øm  forlod han imidlertid 

1768 Berlin og gik til Warschau, hvor han ved et Skrift om Polens 

økonomiske Opkomst insinuerede sig hos Kong Stanislaus August i 

den Grad, at denne gjorde ham til Gehejmeraad; men de urolige 

Forhold tvang ham snart til at forlade Landet for 1770 at begive 

sig til Danmark, hvor Bernstorff paa .‘\nbefaling a f  en Fyrste a f 

Reuss lovede ham Ansættelse, hvilket dog paa Grund a f Ministerens 

Afskedigelse blev til intet. K. vendte da tilbage til Tyskland og 

1774 træffe vi ham som Sachsen-Hildburghausens Minister i den 

nedersachsiske Kreds. Imidlertid var han i Celle kommen i Be

røring med Dronning Caroline Mathilde, hvilket gav Anledning til, 

at han i et anonjTiit Skrift forudsagde hendes snarlige Tilbagekomst 

til Danmark, men efter hendes Død viste han sig i et Par Lejlig

hedsskrifter som en Ven a f det da regerende Parti i Danmark. 

Der\'ed forklares det, at Arveprins Frederik understøttede ham ved 

Udgivelsen a f et tysk Adelslexikon, hvoraf dog kun udkom 2 Hæfter, 

hvis Indhold vistnok maa benyttes med Varsomhed. 1777 gjenfindes 

den urolige Mand i Danmark, hvor han, der 1761 havde ægtet 

Ulrika Friherreiode v. Plotho im Grabow ved Magdeburg, men 

som nu var Enkemand med flere Børn, forlovede sig med Hen

riette Juliane v. Grambow, Datter a f  Generallieutenant Volrath J^vin 

V . G. Men hendes Familie med Gehejmeraad V . A . v. d. Lilhe i 

Spidsen ønskede at hindre Giftermaalet, hvad enten den nu ikke 

yndede K . eller ikke undte ham Frøkenens faa Tusende Rdl., og 

udvirkede en Kabinetsordre, hvori Kongen ophævede Forlovelsen. 

Da K. ikke vilde underkaste sig Ordren, der rigtignok led a f  en grov 

Formfejl, blev han uden videre arresteret og slap ikke ft*!, før han 1779 

underskrev en Forpligtelse til at forholde sig rolig og ikke forlade 

Riget eller Ribe Stift, hvor man anviste ham Ophold med en Pen

sion a f  400 Rdl. A f  Ægteskabet blev der intet trods levende Protest 

a f  Frøken Grambow. K . vovede sig et Par Gange til Kjøbenhavn, 

søgte Tilladelse til at forlade Landet og skal være død i Berlin 1787.
Krohne. Allg. teutsches Adels-Lex. (1774) I, 2i 217 ff. Hist. Tldsskr. 

3. R. IV, 462 ff. G , L . Wad.



S3« Kreman, K r. Fred. Vtlk.

K rom an , K ristia n  F red erik  V ilh elm , f. 1846, Filosof. K ., 

en Søn a f  Skibsfører Christian K . og Elisabeth Richardine f. Krøyer, 

er født i Maribo 29. Marts 1846. Han gik i Byens Borgerskole til 

sit 15. Aar, ønskede egentlig at blive Sømand og gjorde i sit sidste 

Skoleaar en Tur med Faderen, men blev skræmmet bort derfra 

og følte sig endnu mindre tiltalt a f  at forsøge sig et Par Maaneder 

som Kjøbmandslærling. Han ønskede nu at studere, men raaatte 

gaa den Omvej først at tage Skolelærerexamen, opholdt sig et Aar 

hos en Skolelærer for at blive forberedt til Seminariet og kom 

da 1862 paa Jonstrup Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1865; 

var derefter et .Aars Tid Huslærer paa Laaland, drog saa til Kjø- 

benhavn for at læse til Artium og blev Student 1869. Det var 

Naturvidenskaberne, der tidligst havde fængslet ham, men Bekjendt* 

skab med S. Kierkegaards Skrifter, som han stiftede under Artiums

læsningen, æsthetiske Interesser og Paavirkning a f  den filosofiske 

Debat og Produktion, der da florerede her hjemme, førte ham ind 

paa det filosofiske Studium, og i Efteraarct 1874 tog han Magister

konferens i Filosofi med Psykologi som Hovedfag. Men hans 

Interesse for Naturvidenskaberne havde holdt sig usvækket, og det 

var dens Aand og Methode, han vedblivende hyldede, som det 

ogsaa ses a f hans Afhandling for den filosofiske Doktorgrad: <Den 

exakte Videnskabs Indlæg i Problemet om Sjælens Existens» (for

svaret 1877), med dens indtrængende Krav paa, at Filosofien maa 

se at tilegne sig den naturvidenskabelige Forsknings Exakthed og 

Besindighed. Han udgav derefter sin lille, klare »Kortfattet Tænke- 

og Sjælelære», 1882 (senere i forskjellige Udgaver, en større 1888 

og en mindre 1889).

Imidlertid havde Videnskabernes Selskab 1880 ønsket «en Under

søgelse a f Forholdet mellem det aprioriske i vor Tænkning og det 

i Erfaringen givne, særlig med Hensyn til de om Materiebegrebet i 

den nyere Tid indførte Hypotheser* som Besvarelse a f dets filo

sofiske Prisopgave, og denne Opgave, der laa saa fortræffelig for 

K .s Interesse og Evne, forte til det Værk, i hvilket K. har ydet 

sit betydelige Bidrag til den danske Filosofis Udvikling: «Vor Natur- 

erkjendelse, Bidrag til Mathematikkens og Fysikkens Theori* (1883, 

senere oversat paa Tysk). I denne Bog, i hvilken K. har givet 

en paa grundig mathematisk og naturvidenskabelig Dannelse støttet 

Analyse af de Begreber, der ligge til Gnmd for vor Naturerkjen- 

delse, viste han sig som en fortrinlig .Analytiker og konstaterede 

videre sin Evne til at give sine skarpsindige Undersøgelser i et
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overordentlig simpelt, klart og let Sprog. Vor Erkjendelses Prin

cipper opfatter han som Postulater, Begyndelsespaastande, der grunde 

i Selvopholdelsesdriften, og holder strængt paa Erfaringen, men ind- 

rommer aabne Sporgsmaal og uløste Gaader og er vel i Livs

anskuelse særlig paavirket a f H. Lotze. Et andet Værk af K ., der 

vakte Røre og Opsigt, og ct tiltalende Udtryk for den tidligere 

Seminarieelevs varme Interesse for Opdragelsen er den livlig og 

frisk skrevTie Bog; «Om Maal og Midler for den højere Skole

undervisnings (1886). I en paa fysiologisk og psykologisk Grundlag 

bygget Fremstilling a f Undervisningens Maal, Midler og Plan giver 

han her en analytisk skarp Fremstilling a f de forskjellige Lærefags 

pædagogiske Betydning med Eftertryk paa Mathematikken og Natur

videnskaberne og tager Ordet for en almendannondc borgerlig Høj

skole, der, i Modsætning til Latinskolen, arbejder med de Dannelses

midler, som den moderne Kultur efterhaanden selv har skabt. Det 

er den samme pædagogiske Interesse, der har givet sig Udslag i 

K .s Iver for Gymnastik, Sløjd og Sport, en virksom Sans for 

Menneskets legemlige Side, der ogsaa førte Soens tidligere unge 

Elsker, nu omskabt til Fysiker og Filosof, til at fordybe sig i 

«Kapsejladsens Logik, Bidrag til Løsning a f  Maaleproblemet* (1895). 

Desuden har K . udgivet nogle, særlig natur\idenskabclige, populære 

Afhandlinger og forskjellige Oversættelser (af Skrifter a f K. Elze og 

H. Taine).

Efter som Kandidat og Doktor at have levet som filosofisk 

Manuduktor blev K . 1883 Docent og 1884 Professor i Filosofi ved 

Universitetet (hvormed han tillige fra 1884 kom dl at forbinde 

Stillingen som Docent i Pædagogik), s. A . Medlem a f Videnskabernes 

Selskab, 1886 Kultusministeriets pædagogiske Konsulent og Medlem 

a f Examenskommissionen for Skolelærer- og Lærerindeexamen. 1877 

ægtede han Marie Louise Bruun, Datter a f  JuctitcMod» Justermester 

Ernst B. (III, 166).
Univerdtetsprogram til Reformaiionsfestcn 1877. Cl, Wilkens.

V . K ronh elm , A n d rea s  S ch w e sin g e r, 1640— 95, Præst, blev 

fodt 26. Jan. 1640 i Koburg i Franken. Familienavnet var Schwe

singer. Han studerede Theologi, blev Magister og erholdt den 

theologiske Doktorgrad ved Universitetet i Rintcln. 1663 blev han 

Diaeonus i Dannenberg i Brunsvig-Lyneborg, men rykkede allerede 

Aaret efter op som Superintendent sammesteds. 1670 blev han for 

sig og Descendenter adlet a f Kejser Leopold med Navnet v. Kron-
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helm. 1672 kom han til Kjøbenhavn som Hofprædikant og Kon- 

fessionarius hos Enkedronning Sophie Amalie. Denne Stilling be

klædte han til 1678, da han udnævntes til Sognepræst i Krempe i 

Holsten. 1686 blev han tillige Provst i Grevskabet Rantzau. Lidende 

a f Vattersot rejste han 1695 til Hamborg for at søge Lægehjælp, 

men døde 25. Maj s. A . i denne By. K. var 2 Gange gift; i. 

(1665) med Emerentia Dorothea Leidenfrost ( f  1678 i Kjøbenhavn); 

2. (1678) med Anna Sophie Walter ( f  1679 i 22. Aar), Datter a f 

Generalmajor Hans W, i Ki^nopo>
Archiv f. Staats- und Kirchengesch. der Herzogih. IV, 81 f. Zwergius, 

Siellandske Gerisie S. 727. Moller, Cimbria lit. II, 879. A . Janizen.

K ro ssin g , N iels B ro ck , 1795— 1854, Officer og Uthograf, er 

fodt 9. Febr. 1795 paa Christianshavn og Søn a f  Grosserer Jørgen 

Christian K. og Marie f. Sogaard. Han blev Kadet 1806, Stykjunker 

1809, Sekondlieutenant 1810, Premierlieutenant 1818, Kapitajn 1828, 

Batterichef 1838 og Major 1844, tog sin Aftked i Jan. 1848 og fun

gerede under Krigen som Pladskommandant, først i Middelfart (1849) 

og derpaa i Kolding (1S50). Han har som Militær udgivet et Par 

mindre Lærebøger, men hans Navn er væsentligst knyttet til det 

kongl. Stentrykkeri, der efter Forslag a f  daværende Kapitajn J. N. B 

Abrahamson (I, 64) oprettedes 1820, derved at Staten kjøbte Musik 

handler C. C. Loses Stentrykkeri. Den her i Landet unge litho 

grafiske Kunst gik herved væsentlig over paa militære Hænder 

Abrahamson blev Trykkeriets Direktør, K . dets Inspektor, og Offi 

cerer ansattes som Tegnere, Underofficerer som Trykkere. Det 

bestod til 1843 og lededes i den Tid væsentlig a f  K ., der livlig 

intcre&scrcde sig for det. 1822— 23 foretog han med kongl. Under

støttelse en Rejse til Tyskland og Frankrig navnlig for at blive 

bekjendt med Kridtmaneren, 1827 skrev han i Ursins «Magasin for 

Kunstnere og Haandværkere* en Udsigt over «Stentrykkerik«nsten», 

og 1831 udkom 1. Hæfte a f en Række stentrykte Gjengivelser. af 

Malerier fra Billedgallerierne paa Slottene Christiansborg, Fredens

borg og Frederiksborg, Trykkeriets største og væsentligste Arbejde. 

1827 havde K. sammen med Kunstkammerforvalter J. C. Spengler og 

Professor J. L. Lund faaet Eneret til Udgivelsen. Disse Blade teg

nedes selvfølgelig a f  Kunstnere, og det maa i det hele erindres, 

at K . selv væsentlig aldrig optraadte som Tegner; et Par Blade i 

Kridtmaner, der fulgte med hans Afhandling i Ursins «Magasin», 

bærer dog Mærket B. K. Han døde 6. Juli 1854 i Fredensborg.
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—  14. Sept. 1824 havde han ægtet Maria Anna Sophie Hammel 

(f. 4. Juni 1793), Datter a f Pladsmajor Andreas H. i Munchen og 

Eva f. Schreiner.
Erslew, Forf, Lex. Weilbach, Konstnerlex. Skand. Tid. 1871.

C. Nyrøp.

K ro ssin g , N ikolaj U lrik , 1798— 1872, Forfetter og Skolemand. 

K ., som er født 13. Juni 1798 paa Christianshavn, er Broder til 

foregaaende. 1816 blev han Student fra Frederiksborg Skole, men 

tog aldrig nogen Embedscxamen. Allerede 1819 blev han Kantor 

ved Citadelskirken, en Stilling, han beklædte til sin Død, og for 

Resten virkede han som Lærer i Dansk ved forskjellige Skoler, 

navnlig ved Borgerdydskolen paa Christianshavn, hvor han an

sattes 1828, samme Dag, som den anerkjendt dygtige Skolemand

N. B. Krarup overtog Skolens Bestyrelse. K., der blev Student i 

en Periode, da de litterære Interesser vare saa almindelig frem

trædende, nærede en levende Beundring for den Oehlenschlagerske 

Digtning og for Skuespilkunsten; han vandt i Aarene 1821 og 23 

Accessit for Besvarelsen af Universitetets æsthetiske Prisopgaver, 

skrev selv i Aarenes Lob en Række smukke Digte —  blandt hvilke 

særlig fædrelandshistoriske som «Tymme Sjællandsfar:* og «Thomas 

Kingo» endnu i vore Dage hævde deres Plads i mange Antho- 

logier —  og udgav (foruden flere andre Skolebøger) en meget be

nyttet cPoetisk Læsebog» i 2 Bind (af i. Del udkom 6. Udg. 1858, 

a f  2. De! 4. Udg. 1867), K .s Hovedvirksomhed var og blev imidlertid 

hans Undervisning i Modersmaalet, altid kun i de lavere Klasser 

og hovedsagelig i den nævnte Borgerdydskole, for hvis Skyld lian 

1840 opgav alle andre Informationer. I næsten 44 .Aar virkede han 

ved denne Skole under 3 forskjellige Bestyrere (Krarup, M. Hamme- 

rich og J. Helms), og den yngste a f  disse giver K . det Lov, at 

hans Gjerning blev «udført til det sidste med aldrig bristende Taal- 

modighed, aldrig sagtnende Utrættelighed og aldrig kølnet Kjærlig- 

hed til Børnene». O g som K . selv var en stor Børneven, var han 

i ualmindelig Grad afholdt a f  sine Elever, hvem han først og 

fremmest forstod at indprente Kjærlighed til Modersmaalet. Genera

tion efter Generation nød godt a f  den beskedne Mands vækkende 

Undervisning. Han døde ugift 5. Febr. 1872.
Erslew, Forf. Lex. Indbydebesskr. til Aarsproven i Borgerdydskolen p. 

Chrshvn. 1854, S. 72. Fædrelandet 1872, Nr. 31. Helms, Boigerdydskolen p. 

Chrshvn. 1787— 1837 S. 68 f. SøpAus Bauditz.
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K ro ssin g , P e te r  C asp er, 1793— 1838, Komponist, var Broder 

til de 2 foregaaende og fødtes paa Christianshavn 21. Avg. 1793. 

Fra Barndommen af viste han stor musikalsk Sans. men blev dog 

bestemt til Studeringerne og var omtrent naaet til at skulle tage 

Examen artium, da alligevel Kjærligheden til Musikken sejrede, og 

han opgav den studerende Vej. Kunzen blev hans Lærer i Musik, 

og under dennes Ledelse uddannede han sig til en grundig Musiker. 

1816 blev han ansat som Organist ved Frederiks tyske Kirke paa 

Christianshavn. 1820— 27 han tillige ansat som Syngemester 

ved det kongl. Theater. Ved flere større Skoler, som Metropolitan* 

skolen og Borgerdydskolen i Kjøbenhavn, virkede han som Lærer 

i Sang, og samtidig var han kjendt og benyttet som en dygtig 

Lærer i Musiktheori. Sin væsentligste Betydning har K . haft som 

Komponist. A f hans ret talrige Arbejder kunne nævnes en Instru

mentalsats, komp. 1811, en Høstsalme og en Høstkantate, udførte 

ved en Kirkekoncert i Slagelse 1814, 2 Reformationskantater, komp. 

1817, Kantaten «Tonekunsten», udført ved en a f de a f M. Foght 

og G. Gerson arrangerede saakaldte «Amatørkoncerter» 1818, end 

videre en stor Mængde andre Kantater, Jubilæums-, Sørge- og 

Festkantater, komponerede ved forskjellige Lejligheder, deriblandt 

«Kunzens Minde», Korene ved Holbergs Jubelfest 1822 (Text af 

Oehlenschlager), en Symfoni, en Klaverkvintet, «Sangvinitas og 

Mclancholia», en Duet, samt flere Sange. Kun lidet a f dette er 

udkommet; i 1815 udgav han t$ Sange a f Ingemann, og enkelte 

andre Sange a f  ham ere udgivne i Borggreens «Sange til Skole

brugs. Hans Arbejder robe den grundige og strænge Theoretiker; 

men netop deivæd fremkommer der ofte noget tort i dem. Dog 

var ogsaa det milde og bløde hans Kompositioner egent og skat

tedes a f hans samtidige, saaledes som hans Ven B. Borgen smukt 

mindedes i et Digt ved hans Død. A f  Ting, som i sin T id  vare 

særlig yndede, kunne nævnes Ingemanns «Liden Harpepiges K lage», 

en smuk, følelsesfuld Melodi, og Oehlenschlagers «Hjemve>. K. 

døde I .  Sept. 1838, ugift.
Ersiew. Forf. Lex. Schytte, Musiklex. Si, Bri<ka.

K ru ck , J ø rgen , 1598— 1659, Professor, var født i. Sept. 1598 

i Eisenach; hans Forældre vare Qvirinius K . og Elisabeth Dursel. 

Efter at have studeret ved forskjellige Universiteter, bl. a. i Wien, 

hvor han blev kejserlig Comes Palatinus, var han 1626— 34 Rektor 

i Ultz i Lyneborg, tog derefter den medicinske Doktorgrad i Ro-
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stock O g  g i k  1638 til Danmark. 1641 blev han Professor medtcinse 

et physiccs ved Sorø Akademi, hvor han dode 3. Dec. 1659. Efter 

sine egne Udtalelser var han en udmærket og heldig Læge. Hans 

Skrifter ere ubetydelige. Gift med Christence Marie Heinemark 

(f. 22. Nov. 1633 t  4. Jan. 1687), Datter a f Tolder ved Øresund 

Jonas H.
Worro, Lex. ov. lærde Mænd. Wendelboe, Mindesmærker i Sorøc Acade* 

mies Kirke S. 34 f. Ingerslev, Danmarks Læger og Ls^evæsen I, 359 f.

G, L . Wad.

K ru c k o w , C h risten ce  A x e lsd a tte r , — 1621, Datter a f  Axel 

Nielsen K. til Aarslevgaard, kom som ung i Huset hos Fru Berte 

Friis paa det kun faa Mil fra hendes Fædrenegaard fjæmede Nakke* 

bolle. Da Fru Berte var død 15S2, og Enkemanden, Eiler Brocken* 

hints (in, 105), 2 Aar efter var bleven gift paa ny, forlod Jomfru 

C. Gaarden, om strax eller noget senere, vides ikke. Den nye 

Frue paa Nakkebolle, Anne Bille, fødte efterhaanden en Mængde 

Børn, der imidlertid alle enten vare dødfødte eller døde lige efter 

Fødselen, og da man efter 12 .Aars Forløb gav sig til at efterspore, 

om dette ikke skulde skyldes Trolddomskunster, fandt man hurtig 

de formentlig skyldige, et Par Kvinder, som kom til at lide Døden 

paa Baalet (1596). Som den, der stod bag ved disse Kvinder, 

nævnedes imidlertid ingen anden end C. K ., som beskyldtes for, 

allerede inden Brylluppet havde fundet Sted, at have truffet For

beredelser til at volde den unge Frue Skade; men mod Beskyld

ningerne protesterede hun og hendes Slægt, og en formelig Anklage 

mod hende rejstes ikke. Senere træffes hun i Aalborg, hvor hun 

1615 sammen med en Soster stiftede et lille Legat for en Student 

fra Byens I^tinskole. Snart efter dukkede der imidlertid slemme 

Rygter op om hende, i det man atter troede hende i virksom For

bindelse med den onde for at skade sine Medmennesker. Nu 

rørtes der op i den 25 Aar gamle Sag, og denne Gang ramtes 

hun a f  Lovens ftilde Straf, da Herredagen 9. Juni 1621 dømte 

hende dl at have sin adelige Stand forbrudt og d l at miste Livet. 

Ikke mange Dage efter faldt den aldrende Kvindes Hoved for 

Bøddelens Sværd. Inden sin Død havde hun testamenteret Penge 

til fatdge Studenter, «den halshuggede Jomfrus Legat«, som endnu 

existerer.

C. K .s Skæbne er et sørgeligt Vidnesbyrd om svundne Tiders 

Vildfarelser. Hvad sandt der ligger paa Bunden a f  Beskyldningerne, 

er det vanskeligt, ja  vel umuligt nu at danne sig en Forestilling
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om; men saa vist som hun blev et Offer for Overtroen og derved 

har Krav paa vor fulde Medynk, saa vist er det ogsaa, at det 

lidet, man kjender til hende gjennem de ganske vist farvede 

Fremstillinger, ikke egner sig til at vække Sympathi for hende. 

Hun synes at have været en udannet Kvinde med en mærkelig 

Tilbøjelighed til at søge simpelt og tvivlsomt Selskab.
Nye Danske Mag. I, 378 ff. Hist. Tidsskr. 4. R. IV, 523. 527 ff. Saml. 

t. jydsk Hist. og Topogr. R. III, 225 ff. Q, Bricka.

K rum , Jacob D aniel, 1850— 87, Balletkomponist og Danser. 

Allerede i Syvaarsalderen kom K ., der var født i Kjøbenhavn 

2. Jan. 1850 som Son a f Statistformand ved det kongl. Theater 

Johanachim Daniel K. og Anna Margrethe f. Heidemaon, paa det 

kongl. 'l'heaters Balletskole, hvor Bournonville og Brodersen vare 

hans Lærere. Som Danser udmærkede han sig ved Kraft, Smidig

hed og Elegance, og skjønt han ikke var fremragende som Mimiker, 

kom han dog til at indtage en smuk Plads dels som Solodanser, 

dels som Balletkomponist. Hans Arbejder i sidstnævnte Retning ere 

«Bacchusfesten», 1877, «1 Karnevalstiden», 187$, og «SpiUemanden», 

1885. Han endte sil Liv 22. Marts 1887. Han ægtede 17. Avg. 1875 

Skuespillerinden Johatme EUsabetk Schmidt̂  Datter a f Skuespiller 

ved Kasino Christian Theodor S. og Thora Augusta Rebekka f. 

Sønderskou. Hun debuterede 17. Okt. 1869 paa det kongl. l'heater 

som Julie Helmer i «P8rtrættet», men tog snart sin Afsked for 

senere at faa en større Virksomhed ved Kasino og Folketheatret. 

Efter sin Mands Dod ægtede hun i6. Avg. 1890 Skuespiller, Cand. phi). 

Hans Riber Hunderup (f. 25. Marts 1857), der 1879 havde debuteret 

paa Kasino. Edgar CøiUn.

K rum , Jen s Jacob, f  s* Keyser (ovfr. S. 135).

K rum m edige (Krummendiek), A lb ert, — 1489, Biskop i Ly- 

bek, var af en holstensk Adelsslægt, som i det 15. Aarhundrede 

igjennem forskjellige dygtige Medlemmer a f  Slægten fik Borgerret 

i Danmark. A. K. havde været Kong Christian I ’s tyske Kansler 

for Hertugdømmerne, i flere Aar havde han opholdt sig i Kom 

som Notar i den pavelige R ota, og det var ved Kongens 

Bistand, at han 1466 kaldtes til Biskop i Lybek. Som Biskop var 

han en pragtlysten, overdaadig Mand, der efterlod sit Stift betynget 

med Gjæld. En Del a f denne mente han at have paadraget sig 

ved de store Omkostninger, han havde paa forskjellige Gesandt-
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skabsrejser for Kong Christian, saaledes 1466 til Preussen og Bur- 

gund, 1467 i Nederlandene, 1469 i England og fremfor alt i Aaret 

1477, da han i Forening med Erik Ottesen Rosenkrantz afsluttede 

Ægteskabskontrakten i Dresden mellem 'IVonfølgcren, Hans, og 

Prinsesse Christine a f Sachsen. Hvorvidt han opnaaede fuld Daek- 

ning for sine UdlJeg af den altid pengeforlegne Konge, er vel 

tvivlsomt; dog kvitterede han 1480 til Dronning Dorothea for Ud

betaling a f 1000 Mark paa Kongens Vegne. Han var for øvrigt 

Kongerne Christian og Hans en god Støtte i alle Forhold, der 

vedrørte Hertugdømmerne, særlig lige over for de holstenske Kre

ditorer og for Ditmarskerne, med hvem vi stadig finde ham i 

Forhandlinger paa Kongens Vegne. Han var ikke uden kunstnerisk 

og litterær Interesse, smykkede Domkirken i Lybek med et pragt

fuldt, endnu bevaret Kors over Koret og lod trykke forskjellige 

Boger, saaledes et Missale ved Matthæus Brandis i Lybek, ligesom 

han lod forfatte en lille Kronnike om Bisperne i Lybek og Olden- 

burg. Han døde 27. Okt. 1489.
Meibom, Script, rer. Germanicar. II, 403 ff. Moller, Cimbria lit. I.

M oU eru p .

K rum m edige, E rik , — tv 143I. Hofmester, var en Søn a f 

Segebod K., der ved sit Giftermaal med Cæcilie Pedersdatter Skram 

havde erhvervet Hovedgaarden Rundtoft i Angel. Denne Gaard gik 

over til E. K ., og da han havde æglet, som det synes, cn Datter 

a f  Drosten Johan v. Thienen, tilskjødede denne ham 1397 meget Gods 

i samme Egn. Hans Oodsrigdom og anselige Slægt bragte ham 

snart frem i første Række blandt den schaumburgske Fyrsteæts 

Tilhængere; Ridderslaget fik han i Begyndelsen a f det 15. Aarhun- 

drede, maaske under et a f  Hærtogene imod Ditmarskerne, og da 

Hertug Gerhard var falden i Kampen imod disse (1404), indtog 

£. K . den første Plads blandt Formynderne for hans Enke og Bom 

og kaldes Drost i Søndeijylland.

Fra dette Øjeblik a f  er E. K.s Historie en Menneskealder 

igjennem uopløselig forbundet med Søndeijyllands og kan her kun 

antydes i sine Hovedtræk. Vistnok under Paavirkning a f  ham, der 

som Medejer a f  Logismose i Fyn ogsaa var knyttet til Danmark, 

valgte Enkehertuginden det Parti i Dronning Margrethe at søge 

cn Støtte imod sin Mands efterlevende Brodcr, Grev Henrik, der 

havde forladt sit Bispedømme Osnabriick og krævede sin Part af 

Holsten og Slesvig, og da Hertuginden havde pantsat Tønder Slot

D»o*k biogr. Lex. IX. Sept. 1895.
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med dets store Underliggende til Dronningen^ overdrog denne det 

som Len til £. K .;  ogsaa paa anden Vis spores det, at han har 

staact« i Gunst hos den danske Dronning. Snart kom dog det 

Øjeblik, da Enkehertuginden og hendes Raadgivere mærkede, at 

Margrethe trak Nettet stedse fastere sammen om dem; de brøde 

saa igjennem og E. K . forrest a f alle. Fra dansk Side klagede 

man over, at han begik Fredsbrud, og fra 1410 var det aaben 

Kamp, om end stadig afbrudt a f Forlig; midt under et saadant 

erobrede E. K . Byen Flensborg ved et natligt Overfald (1411). Endnu 

i Danehofsdommen 1413 nævnes han som Hertuginde Elisabeths 

fornemste Raadgiver og Modstander a f  den danske Konge.

Kort efter skiftede imidlertid £. K . Parti, og sammen med 

ham gik en hel Række a f  holstenske Slesvigere over til Kong 

Erik; do have vel anset videre Modstand for haabløs og i Tide 

villet slutte sig til Sejerherren; mulig har ogsaa personlig Antipathi 

imod Grevebiskoppen Henrik spillet en Rolle herved. E. K. selv 

fik strax den største Indflydelse i den danske Konges Raad; han 

nævnes senere undertiden med Titelen Hofmester (magister curiæ), 

og han fremtræder atter og atter som den, der er Eriks mest be

troede Mand. Ved alle de følgende Aars talrige Forhandlinger 

med Holstenerne og Hansestædeme er det som Regel ham, der 

forer Ordet; til ham er det, man henvender sig, naar man vil 

have sat noget igjennem hos Kongen, og fremfor alt i Eriks sønder

jyske Politik har han sikkert været den ledende Aand. Det har 

Jo for ham ogsaa været en Kamp for hans hele Velfærd; i Hertug

dømmet havde han sine egne Godser, og disse laa endda saa langt 

imod Syd, at de vare højst udsatte under den hele Strid. En Tid 

kunde E. K. triumfere; Kong Eriks Politik syntes at lykkes, og det 

danske Herredømme naaede over næsten hele Sønderjylland; Staden 

Slesvig blev erobret, og da den ved et Forlig foreløbig overgaves 

til Hansestædemes Varetægt, betroede disse den til £. K. (1417). 

Senere gik det anderledes; Skridt for Skridt trængte Holstenerne 

atter frem, og Kampen endte som bekjendt med, at de gjen- 

erhvervede omtrent hele Sønderjylland. Afgjørende var det især, 

at de 1431 erobrede Byen Flensborg; selv forsøgte E. K., der ellers 

mere synes at have været Diplomat end Kriger, nu at undsætte 

den ved Flensborg anlagte Borg med en Flaade, men det mis

lykkedes, og den maatte overgive stg; i samme Aar faldt ogsaa 

hans egen Gaard Rundtoft i Modstandernes Hænder og blev jævnet 

med Jorden.
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Saaledes havde E. K . mistet sit oprindelige Hjem. I Danmark 

havde han dog fundet et nyt; som Kongens Lensmand sad han 

inde med det rige Aalholm Len paa Laaland, og alt tyder paa, 

at den tyskfødte Adelsmand nu var ganske indlevet med det danske 

Aristokrati. Hans sidste Leveaar vise i det mindste, at han følte 

sig mere som det danske Riges Raad end som Kong Eriks per* 

sonlige Tilhænger. Med ham i Spidsen søgte Rigsraadet at mægle 

mellem Kongen og Svenskerne; paa Mødet i Kalmar 1436 var det 

ham, der i Forening med en lybsk Borgmester fældede en Vold- 

giftskjendelse, der langtfra var efrer Kongens Hjærte, og 2 Aar 

efter sendtes han til et Mode i samme By, hvor han da var med 

til at vedtage en ny Unionstraktat, hvis Aand helt igjennem er 

aristokratisk. Dette er sidste Gang, at £. K. nævnes, og han wteta 

vistnok veuro død  ̂i' dette Aar,^saaledes at han ikke har oplevet at 

se Eriks Afsættelse eller det danske Rigsraads Forbund med den 

Hertug Adolf, som han saa længe havde bekæmpet. Hans talrige 

Børn forble ve i Danmark. K r. E r  slev.

Krum m edige, E rik , — 1541, til Alnerup (i Skaane), Rigsraad, 

var Søn a f Hr. Claus K. og El.se Pedersdatter ThoU, tjente i sin 

Ungdom Christian II og havde i Pant a f  Kronen Høoborg ved 

Lille Bælt. Som Lensmand her havde han Kongen til Gjæst, 

medens denne i 1523 vaklede frem og tilbage, inden han kunde 

beslutte sig til at opgive Jylland. Først efrer at dette var sket, 

op.sagde E. K. 20. Marts 1523 Kongen sin Huldskab i et mærkeligt 

Brev, hvori Frygten for Sigbrit og den Harme, han følte over den 

Medfart, der truede hans Svoger Otte Krumpen fra Kongen, skinne 

stærkt igjennem. Under Søren Norbys Bondeopstand i Skaane 

var han en a f  Hovedføreme mod denne. Han forlcnedes nu ogsaa 

med Vester Herred og Varde Kjøbstad og viste sig ved for* 

skjellige Lejligheder som en myndig og stræng Lensmand. Han 

sy*nes tidlig at have sluttet sig til Lutherdommen. Rigsraad blev 

han 1532 eller 1533 og sluttede sig under Grevens Fejde ligesom 

den øvrige jyske Adel til Christian I l l ’s Parti. Han var en a f  

Hovedføreme i Slaget ved Øxncbjærg i t . Juni 1535. Kort efter 

kom han i Besiddelse af en Del konfiskeret Borgergods i Assens 

og i Svendborg, blev forlenet med St. Hans Kloster i Odense og 

forte en Tid  lang Befalingen i Fyn, stræng og haard som sædvanlig. 

1540 blev han som I.cnsmand paa Næ.sbyhoved ved Odense tillige 

Stiftslensmand i Fyn og viste stor Iver i Ordningen a f de nye

35*
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Forhold, som Reformationen medførte, men døde allerede i Nov. 

1541, endnu i sin kraftigste Alder. —  Han var gift med Sidsel 

Timmesdatter Rosenkrantz (af Hevringholm-Linjen); hun døde forst 

28. Nov. 1557 paa Hønborg og skildres som en kraftig, men tillige 

gudhengiven og godgjørende Kvinde.
Personalhist. Tidsskr. 2. R. III, I57fF. A . HciSC.

K rum m edige, H artv ig , — o. 1476, norsk Rigsraad og Hof

mester, var en Søn a f ovennævnte Hr. Erik K . ( f  o. 1438) og kan 

næppe være født senere end Begyndelsen a f  det 15. Aarhundrede, 

da han skal have deltaget i den holstenske Fejde, hvorunder han 

blev fangen a f frisiske Bønder, men undkom. I 1430-Aarene maa 

han være kommen til Norge som Lensmand paa Lister, hvor han 

var saa afholdt, at Almuen i 1443 ansøgte om at faa ham igjen. 

Hans næste Len synes at have været Hardanger, og 1445 hk han 

efter Hr. Sigurd Jonsen Akershus, hvormed Skidensyssel i alle Fald 

i nogen Tid var forenet. Ridder maa han være bleven ved Kong 

Christoffers Kroning 1442, kort efter er han Rigsraad og fra 1453 

Norges Riges Hofmester (Urost). 1447— 4̂8 havde han en Strid 

med Biskop Jens a f Oslo (VIU, 395) angaaende Hovedtienden for 

sig og sin Hustru, der dog var endt, før den farligere Uenighed 

med Ærkebiskop Aslak Bolt begyndte under Kong Christian T$ 

Valg til Konge, hvortil H. K . væsentlig bidrog, og hvorunder 

han og Biskop Jens vare det norske Rigsraads Repræsentanter 

i Danmark. Under det svenske Indfald i Norge 1449 synes han 

at have været belejret paa Akershus, og muligens var det ogsaa 

ved denne T id , han lod den svensksindede Hr. Erik Sæmund- 

sen dræbe, hvilket vistnok var Ophavet til Slægthadet mellem 

Roseslægten og Kruminedigeme, der fortsattes i den følgende Ge

neration. Under Krigsbegivenhederne i 1453 besatte han Hammer 

og fordrev Biskop Gunnar, der tilhørte det svensksindede Parti, 

men som dog atter koro i Besiddelse a f  sin Bi.spestol. Derimod 

kjendes ikke Sammenhængen med den Forseelse, hvorfor han paa 

Herredagen i Skara i Jan. 1458 maatte opgive alle sine Pante- og

I..ensbreve til Kong Christian, da denne forligte ham med Norges 

Indbyggere undtagen Hr. A lf  Knudsen (Tre Roser), der endnu i 

1461 var uvillig til at slutte Forlig. I  i46o-Aarene var H. K. i alle 

Fald atter Lensherre paa Akershus, som han synes at have beholdt 

til henimod sin Død o. 1476. I 1461 stiftede han et Alter i Oslo 

Domkirke og skjænkede senere Gods til Hovedø Kloster for sit
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Og sin Frues Gravsted der. Han var gift i. med Cathrine Marqvards- 

datter BuSk a f  Brunlag, med hvem han hk denne Gaard, 2. med 

Karen Andersdatter Hack a f Mogenstnip, 3, med Anne Henriks- 

datter. A f  hans Bom opnaaede kun nedennævnte Hr. Henrik K . 

den voxne Alder.
Nye Danske Mag. VI. Daae. Christiem Ts norske Hist. 1448— 58.

H . / .  HfutfeUt-Kaas.

K rum m edige, H enrik, o. 1464— 1530, norsk og dansk Rigs- 

raad, var Son a f ovennævnte Hartvig K . i hans andet* Ægteskab 

og vistnok født i Norge. Allerede 1484 ell. 85 blev han Ridder, 

hk 1487 Akcrshus Slot og 1489 det endnu vigtigere Baahus i For- 

leniog. Samtidig nævnes han som norsk Rigsraad. Han kom nu 

til at indtage en lignende Stilling i Norge som Faderen, arvede 

dennes Strid med Familien l 're  Roser og var ligesom denne gods* 

kjær og havesyg, men en kraftig og energisk Mand, en Blanding 

a f  en Løve og en Ræv, har man sagt, med udstrakt Jordegods 

baacle i Norge (Brunlag) og i Danmark, hvilket han stadig for

øgede ved Kjøb eller ved Retstrætter. Omtrent 1493 ægtede han 

den unge Anne Rud, Datter af Rigsraad Jørgen R . til Vedby og 

Kirstine Rosenkrantz. Da Krigen med Sverige udbrød 1497, hk 

H. K. en udsal Stilling paa Baahus. Fra Maj til Sept. belejrede 

han i Forening med sin personlige Fjende Knud .\lfsen (Tre Roser) 

Elfsborg Fæstning og blev tillige Befalingsmand her indtil 1498. 

Knud Alfsen var imidlertid bleven Lensmand paa Akershus, men 

kom i Strid med den norske Almue, der dræbte hans Fogeder og 

paa anden Maade fortrædigede ham, uden at han fandt den ven

tede Støtte hos H. K., der i det hele stod sig godt med Almuen. 

Kong Hans viste stadig H. K. sin Gunst; 1498 forlenedes denne 

paa sin og Hustrus Livstid med Vigen, Nummedal, Mandal, Tune 

Skibrede, Raabyggelaget m. m. Misfornøjet nærmede Knud Alfsen 

sig derimod Sverige og gjorde her fra 1501 et Indfald i Vigen, 

men blev fordreven a f H. K. 1502 kom han imidlertid tilbage 

og rejste en hel Opstand i Norge; H. K, belejrcdes paa Baa
hus, men undsattes a f den unge Prins Christian (II) og blev derved 

i Stand til at gjøre et T og mod Knud Alfsen, indtog Tonsberg og 

belejrede Akershus, medens han havde overladt Befalingen over 

Baahus til sin modige Hustru og dennes Fader. Knud Alfsen blev 

nødt til under Lejde at give sig om Bord paa sin Dødsfjendes 

Skib i Oslo Havn, men her blussede Striden op, og til Trods for
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le jd e t bleve Knud Alfsen og flere a f hans Medfølgere nedhuggede 

(iS. Avg. 1502). V el blev der afsagt en Retskjendelse om, at Knud 

Ål&en selv havde brudt le jd e t , men ingen synes at have villet 

tro herpaa, og en Plet var sat paa H. K .s Æ re. Han havde frem

kaldt stor Forbitrelse mod sig, og Opstanden udbrød atter med 

fornyet Heftighed, saa at H. K . endog kom i en farlig Stilling paa 

Baahus. Under disse Forhold overdrog Kong Hans Befalingen paa 

Baahus til H. K .s Svoger Otte Rud og forflyttede ham til Holbaik, 

Svigerfaderens tidligere Forlening.

H. K . følte dybt det krænkende i, at han skulde forlade Baa

hus, under hvis Forsvar han havde mistet ^n ene Haand, og Norge, 

for hvis Forbindelse med Danmark han havde gjort saa meget. 

Som Lensmand paa Holbæk (1503— 8) og dansk Rigsraad fore

kommer han hyppig; desuden benyttede han sin roligere Stilling 

til store Godskjøb, saaledes Poul Laxmands tidligere Ejendom Valden 

i Halland, som han kjøbte a f Kongen. 1507— 1$ var han Lens

mand paa Laholm og udmærkede sig atter i Krigen mod Sverige 

ved Indflild i Grænselandene og paa anden Maade. Under Sø

krigene mod Lybek udnævnte Kongen ham 1510 til sin overste 

Kapitajn og Høvedsmand for alle de andre Sokapitajner. Faa 

Dage efter Udnævnelsen tilføjede H. K. (17. ell. 18. Avg.) Lybekkerne 

et føleligt Nederlag ved Nakskov. I de følgende Aar opholdt han 

sig i Regelen paa Laholm som Grænsevagt mod Sverige; o. 1511 

erhvervede han sig ved Kjøb Ellinge i Skaane og kom, dog først 

efter endeløse Retstrætter med Torben Oxe og andre, i Besiddelse 

af Niels Hacks (VI, 443) Ejendom Mogenstrup ved Malmø.

I Begyndelsen a f  Christian IJ’s Regering mærker man mindre 

til H. K .;  men da Krigen med Sverige atter udbrød (1517), for- 

lenedcs han (30. Nov.) med Hovedfæstningen Varberg med det 

tilliggende Nørrehalland; men da han i Aaret 1519 under et svensk 

Indfald ikke havde hindret Landets Udplyndring, eller at Bønderne 

paa egen Haand temmelig egenmægtig havde søgt Særfred med 

Fjenden, sværtedes han af sin Fjende, den myrdede Knud .\lfsens 

Søn Carl Knudsen, der indtog en høj Stilling som Hærforer paa 
Christian I l ’s Side. Saaledes blandedes Ætstriden og de politiske 

Forhold stadig. Ua tog Christian II pludselig (Juni 1519) Varberg 

fra H . K . og gav det til en tysk Befalingsmand, ja  fratog ham 

endogsaa alle hans norske Len. Det var en egenmægtig Strænghed 

for en ringere Forseelses Skyld mod en Mand, der i en lang Aar- 

række havde indlagt sig saa store Fortjenester baade i Krig og i
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Fred, og at berøve ham, der ikke kunde beskyldes for Forræderi, 

de Len, han og hans Hustru havde Livsbrev paa, maa endogsaa 

kaldes et Brud paa Kongens Haandfæstning. Fra nu a f var H. K. 

Kongens Fjende; noget synderlig godt Forhold havde der vel næppe 

nogen Sinde kunnet være mellem to saa egenraadige Naturer. Paa 

Falderebet sogte Kongen, der i disse Aar ogsaa havde taget haardt 

paa H. K.s Svigersøn, Eske Bille (II, 225), en Udsoning; H. K. fik 

(Marts 1523) atter Brev paa alle sine norske Len; 31. Marts maatte 

han derpaa, ligesom andre skaanske Adelsraænd, sværge Kongen 

fornyet 'l'roskabsed, men 7. April opsagde han Kongen Huldskab 

og Troskab og sluttede sig til Frederik I.

Fra Avg. til Nov. 1523 sendtes H. K. derpaa til det sønden- 

fjældske Norge for at bringe Landet under Kong Frederiks Regi

mente. Med fremragende l')ygtighed løste H. K . den vanskelige 

Opgave, mest ved klog Benyttelse a f de opløste Forhold og ikke 

mindst ved at støtte Almuen over for de daværende Lensmænds 

rovgriske Fogeder. Men han vakte hos det norske Selvstændighcds- 

parti et glødende Had mod sig. Dette Parti fik uventet et Hoved 

i Kong Frederiks egen Statholder nordenQælds, den højt begavede, 

men rænkefulde danske Stormand Vincents Lunge, der havde ind

giftet sig i Rømernes fra Fortiden a f  mod H. K . fjendske Æ t. 

Egenmægtig fratog det norske Rigsraad atter H. K . alle hans 

norske Len, udstødte ham selv a f Rigsraadet og iandsforviste ham. 

Der rejstes de voldsomste Beskyldninger for Højforræderi mod H. K . 

for hans Færd i Fortiden; men samtidig med at den selvstændige 

norske Haandfæstning, der var Vine. Lunges Værk, i Dec. 1524 ved

toges paa Riberhus, fralagde H. K . sig ved 2 Tylvters Ed de frem

førte Beskyldninger. A f Kong Frederik fik han Løfte om atter at 

faa sine Len; men Kong Frederik sad paa Gottorp, Vincents Lunge 

i Bergen, og først efter at denne 1528 var styrtet, kom H. K. atter 

i Besiddelse a f Lenene. I Mellemtiden havde han under Kampene 

mod Søren Norby 1525 og 26 haft Stillingen som Arkelimester 

(Fører for Artilleriet). 1529 havde han derpaa den Glæde at se sin 

Svigersøn, Eske Bille, afiose Vine. Lunge som Statholder paa Bergen- 

hus. Selv ledsagede han i dette Aar den unge Prins Christian (IH) 

til Norge, hvor denne under H. K .s I.ædelse skulde søge at bringe 

nogen Orden i de opløste Forhold.

Dette blev det sidste større Hverv, der betroedes H. K . I 

Begyndelsen a f  April 1530 døde han paa Mogenstrup, en interes

sant Type paa en ældre Tids Adelsmænd, ofte stolt og egenraadig
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i sin Færd, begjærlig efter Gods og Rigdom, men ufortrøden paa 

Færde lige til det sidste baade i Rigets og sine egne Sager, saa 

vel i Krig som i Fred. Hans mærkelige Hustru, Anne Rud, der 

havde været ham en trofast Støtte i onde som i gode Dage, over

levede ham indtil Juni 1533. Deres store Godser, baade i Danmark 

og i Norge, tilfaldt deres eneste Barn, Sophie K ., f. o. 1500, o. 1513 

trolovet og o. 1516 ell. 17 gift n»ed Eske Bille. Hun indtog som 

dennes trofaste Hustru under Skæbnens mange Omskiftelser en 

lignende Stilling som Moderen og gjør Indtrykket a f  at have været 

en sjælden ædel og dygtig Kvinde, der synes at have arvet For

ældrenes gode Egenskaber ( f  i Maj 1539).
Danske Mag. 3. R. II. Vedel Simonsen, De danske Riider II. Heise, 

Fam. Rosenkrantz’s Hisi. II. Mollerup, Bille-Ættens Hist. 1. jl, Heisc.

Krum pen, O tte, — 1569, Rigsmarsk, var en Søn a f  Jørgen 

K . til Skjotterup og Anne Rosenkrantz og Brodér til nedennævnte 

Biskop Stygge K. Om hans Ungdomsliv vides intet. Den Stilling, 

han senere indtog, og især den Tillid, Kong Christian II viste ham 

ved at sætte ham i Spidsen for den store Hær, som 1520 erobrede 

Sverige, tyde hen paa, at han har været en forsøgt Krigsmand; 

og da hans Navn ikke tidligere nævnes i Tidens Krigsbegivenheder, 

maa man antage, at han i Udlandet har erhvervet sig Anseelse som 

Hærfører. Han nævnes første Gang 1514, da han bar Kronen ved 

Kongens Kroning, det følgende Aar sendtes han med Ærkebiskop 

Erik Valkendorf til Briissel for at hente Kong Christians unge 

Brud, og 1517 blev han Lensmand paa Aalholm Slot —  tidligere 

havde han kun haft en lille Forlening paa Mors. Da var det, at 

Kongen 1520 udsaa ham til Overanfører for Hæren paa Toget 

imod Sverige. Ved hans Side stod Nordmanden Carl Knudsen a f 

Slægten Tre Roser, men det er dog særlig O. K .. til hvis Navn det 

berømte T og er knyttet. Efter Sejeren over Sten Sture ved Boge- 

sund (19. Jan.) rykkede han uhindret frem mod Stockholm. I Slaget 

ved Upsala (6. April) blev han saaret ved 2 Pileskud, men han 

kunde dog efter Stockholms Overgivelse og den paafølgende Kro
ning modtage Ridderslaget a f  Kongens Haand. Det fortælles om 

ham som om saa mange a f  de i Felttoget deltagende danske Adels- 

mænd, at han højt og lydelig misbilligede det stockholmske Blod

bad og, da Kongen ikke vilde bevilge ham Orlov, forraaaede Diderik 

Slagheck til at overvinde Kongens Modstand. Imidlertid gjorde 

det intet Skaar i Kongens Gunst for ham, thi 1521 blev han Høveds-
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mand paa Hovedfæstningen Helsingborg, hvor han afløste Tyge 

Krabbe (ovfr. S. 405). I denne Stilling gjorde han endnu en Gang 

K ong Christian fortrinlig Nytte, da han i Forening med Ærkebiskop 

Johan Veze 1522 afværgede Lybekkemes Forsøg paa at gjøre Land

gang i Skaane ved Fiskerlejet Raa. Kort efter blev han forflyttet 

til det store, indbringende Len Tranekjær med Langeland, hvormed 

han forbandt ct lille Len, Meltoftegaard paa Laaland.

Under Oproret mod Christian i l  maatte han, som de fleste 

østdanske adelige, indtage cn meget forsigtig Holdning. At hans 

Sympathi har været for Oprørerne, turde være sandsynligt; vel 

sendte han Kongen det Brev, som Rigsraademe i Jylland havde 

ladet ham tilflyde med Opfordring til at slutte sig til Opstanden, 

men der var dog Tale om at berøve ham Lenet, og hans Svoger 

Erik Krummedige mente endog, at der var Fare for hans Hals. 

Efter Kongens Bortrejse tog han strax sit Parti, og han hørte tU 

den Kreds a f Stormænd, som 1525 blev optaget i Kigsraadet.

Under Frederik I, ved hvis Kroning han bar Sværdet, indtager 

han en fremragende og indflydelsesrig Stilling. Det er øjensynligt, 

at han har været en saa vel i Stats- som Krigssager vel forfaren 

Mand, og at hans Kjendskab tU udenrigske Forhold ikke har været 

ringe, thi han benyttedes særlig i ret vanskelige diplomatiske An

liggender med Udlandet. 1524 underhandlede han med Lybekkeme, 

1525 kommanderede han Expeditionen til Gulland, da Søren Norby 

maatte udlevere Visborg, og han forstod ved denne læjlighcd 

mesterlig at sætte baade den snilde Søren og de lige saa snilde 

Lybekkere til Dørs. 1529 ledsagede han Hertug Christian til Norge 

som Fører for de medfølgende Tropper.

O, K. tilhørte ved Slægtskabsforbindelser det gammelkatholske 

Parti. Paa Herredagen i Kjøbenhavn 1533 finde vi derfor hans 

Navn under alle de vigtige Beslutninger imod Reformationen og 

dens Mænd, hvorved Partiet kundgjorde sin Sejer. Det betroedes 

ham i Forening med Utenhof at gaa som Sendebud til Neder

landene. Her afsluttedes en Traktat i Gent 9. Sept., som O. K. 

forelagde Rigsraadet paa Modet i Odense i Nov. og fik ratificeret. 

Den sammenknyttede Rigets og Hertugdømmernes fælles Interesser 

med Nederlandene i disses Krig med Lybek. Kort efter udbrød 

Grevens Fejde; i denne spillede O. K., i Modsætning til hans tid

ligere dygtige og fortjenstfulde Optræden, en saare ynkelig Rolle. 

Uden Modstand overgav han det faste Tranekjær Slot til Grev 

Christofiers Udsendinger, der endog kom uden Skyts, og paadrog
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sig i den Anledning en vistnok ufor^ent Beskyldning for Hengiven* 

hed imod sin gamle Herre, Christian II. Han fik Aalholm i For* 

lening og sluttede sig til Greven. Men da den store Adelsjagt 

begyndte, ramtes ogsaa han. Paa en Ridetur uden (for Aalholm 

overfaldtes han i Landsbyen Kalio og førtes fangen til Nykjobing 

Slot. Hans Ejendomme bleve plyndrede, og han har selv op* 

givet sit T ab  ved denne Lejlighed til 12400 Gylden, o: 34000 

Tdr. Korn. Da WuUenwever i Marts 1535 drog tilbage fra Dan

mark til Lybek, medførte han O. K. og Niels Lunge; de førtes 

senere til Slottet Lubtz i Meklenborg, hvor efterhaanden en stor 

Del af de fangne danske Rigsraader kom til at gjore dem Selskab. 

Efter Kjøbenhavns Overgivelse 1536 udleveredes alle Fangerne til 

Christian III, men O. K . hørte til dem, der kun ble ve løsladte 

imod deres Slægtninges Kavtion og først fik Tilgivelse, efter at —  

som det hedder —  Fruer og Jomfruer havde bedet for dem hos 

Kongen. Han mistede foreløbig sit Sæde i Rigsraadet og sine 

Forleninger, og først efter at den almindelige Udsoning mellem 

Kongen og den danske Adel havde fundet Sted, blev han atter 

taget til Naade. 1541 fik han en lille Forlening paa Laaland, 1542 

optoges han i Rigsraadet, og 1544 forlenedes han med Hald Slot, 

til hvilket senere lagdes Medelsom og Sonderlyng Herreder. Nu 

tager man atter hans prøvede Dygtighed i Brug: 1554 bliver han 

Rigets Marsk, og vi træffe ham som Kongens Repræsentant paa 

Bryllupstoget til Meissen 1548, ved Br>'llupsfesten i Meklenborg 

tS54> v̂t>r han og Holger Rosenkrantz forlode Festen, da Bryllups- 

dansen skulde begynde, fordi den polske Gesandt i Staden for 

Hr. O. forte Bruden, og endelig 1557 som Sendebud i Lifland, hvor 

Kongen dog ankede over, at hans Evner ikke havde svaret til det 

vigtige Hverv.

Ved Frederik ir$  Kroning 1559 bar han Sværdet, men han 

stod ikke i Yndest hos Kongen. Det fortælles endog, at denne 

havde villet stikke ham ihjel med sin Kaarde, og saa meget er 

sikkert, at da han 1563 led a f den Sygdom, som Cornelius Hams

fort kaldte for Melancholia, udtalte denne Læge, at Hans Majestæts 

Unaade var en medvirkende Grund til den gamle Krigsmands Syg

dom. I Syvaarskrigen viste det sig, at han var saa svækket, at 

han ikke kunde udføre sit Embeds Pligter. Vel var han ufortrøden 

til at give Mode ved de politiske Underhandlinger i Rostock og 

Stralsund 1564 og 1567, men da Kongen 1564 befalede ham at 

overtage Kommandoen over Hæren efter Grev Giinther af Schwarz-
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burg (VI, 412}, undskyldte han sig, og da Kongen atter 1567 i de 

strængeste Ord foreholdt ham, at det var hans Pligt at tage An- 

forselen over Expeditionen til Norge, undslog han sig atter og 

maatte derfor s. A. fratræde sin Post, i hvilken han efterfulgtes af 

Frands Brockenhuus. Han døde 2 Aar efter, 29. Juni 1569, i en høj 

Alder —  o. 85 Aar gammel — , en Alder, der forklarer hans Ulyst 

til at gaa i Felten, men tillige er en Anklage imod hans Forbliven 

i et Embede, der i saa hoj Grad krævede Førlighed og Aands- 

friskhed. A t han var en dygtig Feltherre, kan vel ikke betvivles, 

lige saa lidt som at han var en kraftig og energisk Karakter. Men 

han er dog i mange Henseender en Type paa den talrige Klasse 

a f Adelsmænd fra Grevefejdens Tid, for hvem Hensynet til egen 

Magt og Fordel bortvejrede alle andre Hensyn. Dertil en haard 

og stræng Herre mod sine Bønder, fra hvem der stadig førtes 

Klager over hans Overgreb.

O. K. ejede Trudsholm i Jylland og Højbygaard i Fyn. For

uden de ovenfor nævnte Forleninger kan endnu nævnes Spottrup, 

som han havde fra 1559 til sin Død. Han var forst gift med 

Drude Krummedige, der døde 1555, og siden med den rige .\nne 

Lykke, Anders Hilles Enke, der ligesom sine Søstre udmærkede sig 

ved Trættekjærhed og Gjerrighed. I  Mariager [Kirke blev han 

begravet; hans Ligsten, hvorpaa han og begge hans Hustruer ere 

afbildede, bevares endnu. Han havde ingen Børn, og han blev 

den sidste Mand a f sin Slægt. Mollerup.

K rum pen, S ty g g e , — 1551, Biskop i Børglum, var en Broder 

til ovennævnte Otte K . Som kongl. Sekretær under Christian II 

havde han navnlig med Sagerne i Vendsyssel at gjøre. 1519 blev 

han a f sin Morbroder Bisp Niels Stygge (Rosenkrantz) i Børglum 

taget til Koadjutor og var fra nu a f  Stiftets egentlige Styrer. Han 

hævdede med Kraft Bispedømmets Rettigheder; Provsten for Børg

lum Kloster, Dr. Antonius Furstenberg (V, 498), fik han fordreven 

paa Grund a f  Uredelighed og det rige Provsti overdraget ti! sin 

gamle Morbroder, men kom derved i Strid med Paven. Christian U ’s 

Lensmand paa Aalborghus, den berygtede Hans Tolder (I, 576), 

kom han ligeledes i Strid med og ansaa tillige Christian li 's  Vrags- 

ret for ct Indgreb i Bispedømmets Rettigheder. Han deltog derfor 

(1523) i Opstanden mod denne Konge som en a f  Hovedmændene. 

Samme Aar hævdede han med Kraft Børglum Bispedømmes gamle 

kirkelige Rettigheder paa Øen Læsø mod Viborg Kapitel, og da
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Reformationen udbrod, sendtes hans Kansler til Tyskland for at 

søge at bevæge Dr. Eck eller andre berømte katholske Theologer 

(il at komme til Danmark. Selv udstedte han 1532 nogle Statutter 

for Børglum Bispesæde, der fremkaldte stor Forbitrelse og Haan 

hos Protestanterne. Man kan saaledes næppe frakjende ham en 

vis Handlekraft; men han var en bundverdslig Natur, for hvem 

Bispedømmets Indtægter og egen Fordel vare det væsentligste Motiv. 

For at slippe for ubelejlige Vidner i sin Nærhed fik han 1525 Vente- 

brev paa Provstiet i Børglum efter sin Morbroders Død og tiltraadte 

det ogsaa 1533. Stiftets Klostre forstod han paa forskjellig Vis at 

faa i sin Magt; men for at forøge sine Indtægter behandlede han 

især Nonneklostrene, Hundslund, 0  o. fi., paa den skammeligste 

Maade, lagde Besætning i Klostrene, selv i Nonnernes Soverum, 

for at gjøre dem kjede a f Opholdet osv. Ligeledes lod han flere 

a f  Stiftets Kirker besørge ved sine egne Kapellaner for at forøge 

sine Indtægter, tilvendte sig Annexgaardene og lignende. Desuden 

vakte hans Forhold til hans Frænke Elscbet Gyldenstierne, som 

han levede sammen med paa Børglum og ikke vilde udlevere trods 

alle hendes Husbonds, Bonde Dues, baade private og retslige For

søg paa at faa hende tilbage, almindelig Forargelse.

1529 ledsagede S. K . Prins Christian (III) til Norge; ellers har 

han foruden Deltagelsen i de talrige Rigsraadsmøder og Herredage 

næppe haft betydeligere Hverv i Frederik I*s Tid. Fra Norge a f 

søgte Christian II at bevæge ham saa vel som flere andre Stormænd 

(il at falde fra Frederik I, men han svarede: «Brændt Barn ræddes 

Ilden, eller som Æsopus siger: Du tænker paa dit døde Barn, 

jeg paa min brudne Pande.* —  A f al Magt søgte han at undgaa 

at faa Christian III til Konge, men nødtes ligesom de andre jyske 

Biskopper til at indvillige i hans Valg i Ry Kirke (Juli 1534). Da 

Skipper Clement kort efter kom til Vendsyssel, gik S. K.s Bispe- 

gaarde, Sejlstnip, V6rgaard og Birkelse op i Luer, Børglum rige 

Provsti forlenedes til en a f Skipperens Tilhængere; baade Bispen 

og Fru Elsebet forsvandt; han var krøben i et Musehul, sagde man 

spottende; senere beskyldtes han for at have søgt Skjul i <Peder 

Rideinands Bagerovn*. D a Christian III i Marts 1535 var bleven 

hyldet i Viborg, regnede en Mængde Stævninger ned over den 

forhadte og voldsomme Biskop; Retskjcndclscme gik ham som 

oftest imod. Harmfuld viste Biskoppen Trods, brugte eodogsaa 

Ukvemsord mod Kongen og beskyldtes ogsaa for at ophidse A l

muen i Vendsyssel mod de kongelige Lensmænd. Han beskyldes
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ogsaA for paa denne Tid at have sat sig i Forbindelse med Chri

stian l i r s  Fjender, ligesom han ogsaa stadig skal have staaet i 

Forbindelse med Ærkebiskop O laf Engelbrechtsen i Norge. Det 

nærmere kjendes dog ikke; men ved Biskoppernes Fald 1536 over

droges det Erik Banner og Peder Ebbesen Galt at indtage de 

biskoppelige Gaarde i Vendsyssel. Biskoppen selv holdtes i Fangen

skab Uge til 1542, da han 24. Juni i Odense maatte indgaa en 

stræng Forpligtelse til at være Kongen huld og tro, hvorfor hans 

Broder Otte K . og flere andre Adelsmænd maatte gaa i Borgen. 

Strængheden synes at have sin Grund i Kongens Forbitrelse over 

Biskoppens egenraadige og voldsomme Færd ogsaa efter Valget i 

Ry Kirke. I Klageskriftet fra 1536 cr der næst efter Biskop Joa

chim Rønnov ingen, der faar saa drøj en Straffeprædiken som

S. K . I Jan. 1543 forlenedes han dernæst paa Livstid med Asmild 

Kloster mod at underholde Nonnerne. Han havde stadig en Del 

Retstrætter, men spillede ellers ingen Rolle mere og døde paa 

Asmild 21. Jan. 1551. Han jordedes i Familiens Begravelse i Ma

riager Klosterkirke, hvor hans Mumie kunde ses indtil nyere Tider, 

da Graven er bleven tilmuret.
Ny kirkehist. Saml. IV, 465 ff. 733 ff. A . Heist.

K ru m see (Crumsee), H an s E rn st, — 1678, Officer, stammede 

vel fra Krummcnsee i Holsten og var allerede i Frederik IIFs Tid 

traadt i dansk Krigstjeneste. Ved Tronskiftet 1670 var han Kapi- 

tajn ved sjællandske nationale Infanteriregiment, med hvilket han 

ogsaa deltog i de første 2 Aars Felttog a f den skaanske Fejde. 

Da de danske i Okt. 1676 havde erobret Carlshamn i Bleking, 

udnævntes K. til Kommandant i denne lille Fæstning, der nu blev 

et af «Snaphanemes» vigtigste Tilflugtssteder. Det var derfor Sven

skerne om at gjøre at tage den tilbage. Et natligt Angreb i Febr. 

1677 afslog K. dog med stor Tapperhed og Dygtighed, men Fjen

den kom snart igjen, denne Gang med stor Overmagt og anført 

a f den berømte Johan Gyllenstiema. Efter at 2 Fregatter, der laa 

i Ha\Tien, havde faaet Tid til at ise sig ud i aaben So, saa K. sig 

8. Marts tvungen til at overgive Fæstningen mod fri Afmarche for 

Besætningen. Under mange Gjenvordigheder og med stort T ab  a f 

Mandskab maatte K. lægge Vejen over Stockholm, Gefle, Røros 

og Christiania, blev ved Hjemkomsten stillet for en Krigsret, men 

frikjendt med Glans. Aaret efter deltog han i en Expedition, som 

Niels Juel landsatte ved I>andør for at undsætte Christiansstad, men
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som blev kastet tilbage med stort Tab 21. Juli 1678. Blandt de 

faldne var den tapre K.
Norsk milit. Tidsskr, XXV, 495. Milit. Repert. 2, R. IV, 432 f.

//. W. Harbou.

K ru se  (v. Krus), A lexan d er, 1727— 99, russisk Admiral, var 

efter flere samtidige Kilder dansk af Fodsel og nsevnes a f Baden 

(Christian VH ’s Reg.-Aarbog) som Bornholmer. Han fødtes 26. 

(ri4.) Okt. 1727 og tjente i den engelske Flaade, da han 1753 blev 

ansat som Underlieutenant i den russiske. Efter allerede i 1769 at 

vøere avanceret til Kapitajn a f i. Rang, udførte han sin Hoved- 

bedrift i Slaget ved Tschesme 1770, hvor han som Flagkapitajn førte 

Skibet «Eustafia» ind i den tætteste Ild og bordede det tyrkiske 

Admiralskib. Under et ftygteligt Haandgemæng sprang begge Skibe 

i Luften. Admiralerne Orlof og Spiridof fik lige T id  til at forlade 

det nissiske; selv gik K. derimod i Luften med dette og o. 660 Mands 

Besætning. Dog reddede han sig paa en Vragstump. 1780 førte 

han som Kontreadmiral en a f de for at opretholde den væbnede 

Nevtralitet udrustede russiske Eskadrer i Nordsoen. I 1790 førte 

han den kronstadtske Flaade paa 17 Linjeskibe og 4 Fregatter, 

hvormed han i Juni i et 2 Dages Slag ved Krasnaja Gorka 

tvang Svenskerne med en noget overlegen Flaade under Hertug 

Carl a f  Sødermanland til at trække sig tilbage til Viborgbugten. 

K. belønnedes bl. a. med 15 Haker Land i Lifland. Ogsaa i den 

store Sejer ved Viborg deltog han, hvorefter han end videre s, A. 

blev udnævnt til Admiral. 5. Maj 1799 døde han i Kronstadt, og 

Kejseren viste Enken den sjældne Gunst at lade hende beholde 

hele hans Gage, 7000 Rubler, i Pension. —  I sit Fødeland er K. 

saa godt som ukjendt, men den russiske Marinehistoriker, Admiral 

Veselago nævner i første Række blandt hin Periodes fortjente So- 

olflcerer «Engelskmanden» Krus.
Almiml. Flaadeliste II (Si. Petersb. 1885). F. Veselago, Den russiske 

Flaades Hist. 1 (St Petersb. 1893). Det kejs. russiske hist. Selskabs Magasin 

LX  (Si. Petersb. 1887). (Alle 3 Skrifter p. Russ.) G. L . Grove.

K ru se , E d vard  (Evert), 1629— 95, Generaltolddireklør, fødtes 

10. Sept. 1629 i den lille By Penzance i Comwall. I sine unge 

Aar kom han til Danmark med Faderen, Cornelius K., der tjente 

i vor Flaade som Kapitajn. Moderen hed Sara Duncam. K . del

tog i Krigen mod Sverige 1658— 60 som Kornet, men opgav snart 

den militære Løbebane og blev 1662 udnætmt til Tolder i Lavrvik
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og Sandefjord, hvormed han siden forbandt Stillingen som Over- 

raadmand i Tønsberg. 1663 ægtede han Susanne Robbins ( f  1668), 

en Datter a f kongl. Skibsbygger Jacob R. Fra nævnte Stilling var 

han en 'l'id afsat, men blev 1670 gjenindsat a f Kongen, da han ved 

Højesteret jvar bleven frifundet for Generaltoldforvalterens Tiltale. 

1672 fik K ., efter s. A . at have været sendt til Skotland for at 

reklamere opbragte Skibe, Tilladelse til at bytte Kmbede med Tol* 

deren i Helsingør, og 1674 ægtede han Anna Sophie VVinterberg 

( f  20. Jan. 1689), Datter a f kongl. Mundskjænk Henrik W. Derved 

bragtes K . i større Nærhed a f  Kongen, der ofte benyttede den 

forretningsdygtige Embedsmand og betroede ham flere vigtige og 

indbringende Stillinger. 1 1677 overdroges det ham at indrullere 

Baadsmænd i Sjælland og omliggende Øer, i 1680 blev han kongl. 

Kokkeninspektør, 1682 sluttede han Kontrakt om at levere Hoft 

spisningen. I 1690 overdroges Oppebørselen og Forvaltningen af 

Konsumtionen (undtagen a f  Salt, Vin og Tobak) i Kjøl)enhavn 

til K . S. A . fik han Privilegium paa at bygge 6 Hestemøller i 

Kjøbenhavn, medens Forbudet mod at benytte Haandkværne sam

tidig indskærpedes. 1691 fik han Direktionen over Konsumtions- 

oppebørselen af Vin, Salt og Tobak, først i Kjøbenhavn, saa i det 

øvrige Danmark, og 1692 fik han Direktionen a f  Oppebørselen a f  

Tiolden (m. fl. .\fgifter) for hele Danmark. Samtidig steg han i 

Rangen ved at udnævnes til Assessor i Kammerkollegiet 1682, til 

Kammcrraad 1690, til Justitsraad 1692. 1691 holdt K . sit 3. Bryllup 

(som Dronningen beærede med sin Nærværelse), med Karen de 

Hemmer (f. 2. Avg. 1627 f  20. Jan. 1694, en Datter a f  Borgmester 

i Aalborg Christopher de H.), der var Enke først efter Borgmester 

Jesper Hansen i Ribe, siden efter Landkommissær Thomas Friis. 

K . afgik ved Døden 9. Okt. 1695.
UniversiUUprogram. M. Henrichsøn, Liig-Prædikener IV , 249 ff.

G . L . Grove.

K r u s e , E n e v o ld , 1554— 1621, Statholder i Norge, Søn a f 

Tyge K. til Vingegaard og Berete Munk, ikke at forvcxle med sine 

mange, mere og mindre samtidige Frænder a f samme Navn: E. K . 

Christoffersen til Vingegaard, E. K. Enevoldsen til Vingegaard, 

E. K . Pedersen til Balle, E. K . Christoffersen til Tulsted og E. K. 

Lauridsen. Han blev født paa Svendstrup 28. Okt. 1554 og opdroges 

først hos Otte Krumpen, senere i 7 Aar paa Herlufrholm. Efter 

at have været udenlands i nogle Aar —  han studerede 1576 ved
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Universitetet i Helmstedt —  indtraadte han 1578 som Sekretær i 

Kancelliet, men blev 1582 Rentemester og beklædte saa denne 

vigtige Stilling lige til 1608, da han hk Sæde i Rigsraadet og kald

tes til Statholder i Norge. Som saadan førte han Overbefalingen 

over de norske Stridskræfter under Krigen med Sverige og gjorde 

sig ogsaa paa anden Maade fortjent a f Landet; bl. a. gav han 

1000 Dir. til Frederiksstads Skole. Som Rentemester havde han 

først været lønnet med et Kanonikat i Oslo, men 1585 forlenedes 

han med Provstiet i Viborg, som han fratraadte i6 ii. A f  større

l.en havde han: 1592— 97 Han Herred, 1597— 1600 Aastrup i Vend

syssel, 1600— 6 Dueholm og 1605— 8 Sejlstrup. Som Statholder i 

Norge var han tillige Høvedsmand paa Akershus og forlenedes 

desuden 1610 med Tune og Aabygge Skibreder. 1618 fratraadte han 

Statholderskabet og sine norske Len og erholdt i Steden Tranekjær 

Slot i Forlening. Han døde 8. Marts 1621 paa sin Gaard Aastrup 

i Sjælland, som han havde tilgiftet sig med sin Hustru, Else Jørgens- 

datter Marsvin (f. 5. Juni 1575 f  25. Okt. 1632, gift 15. Febr. 1596 

paa Koldinghus). Foruden denne Gaard ejede E. K. Part i Svend

strup samt Ryomgaard, Stenalt og Hjermislevgaard, hvilken sidste 

Gaard han fik som Gave af den gamle Fru Mette Mortensdatter.
H. P. Resen, Ligpræd. ov. E. K . Thistt.

K ru se , G abriel, — 1647, til 'l'ulsted og Hjulebjærg, en Søn 

a f  Christoffer K . til Tulsted, var i 20 Aar (1610— 30) kn)ttet til 

Marinen. 1610 var han Lieutenant, men allerede s. A . blev han 

Kapitajn. Under Kalmarkrigen var han virksom, i dens første Aar 

(1611) bl. a. ved Angrebet paa den svenske FIaade i Elfsborg Havn 

og 1612 som Fører for en Afdeling paa 9 mindre Skibe, hvormed 

han forhindrede den lybske FIaade fra at løbe ud. A f  hans mange 

Udkommandoer i de følgende Aar kan nævnes, at han 1615 sendtes 

med nogle Skibe op til Farvandene nord for Norge for at sætte 

en Stopper for ulovligt Fiskeri der, at han 1622 var Chef for et af 

de Skibe, hvormed Christian IV  gjæstede Bergen, og at han 1624 

overførte Kongen til Gulland og Bornholm. 1627— 29 deltog han 

i Krigen, dels som Flaadechef, dels i mere underordnet Stilling, 

i Beg3mdelsen paa Elben, siden i Østersøen. Da Krigen med 

Hamborg udbrød 1630, sendtes han som Admiral til Elben, og 

senere paa Sommeren var han Viceadmiral-General paa Hoved- 

flaaden. Dermed ophørte hans Virksomhed til Søs, men ogsaa paa 

Landjorden havde han imidlertid haft forskjellige Hverv. Hans
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Forleninger vare Stavangers Len (1616— 21), Gl«idsaxe {1620— 21), 

Landskrone (1621— 27), Roskildegaard (1627— 32) og Mariager Klo

ster (1632— 34). 1622— 23 førte han under Lensmandens Fraværelse 

Befalingen paa Gulland, 1624— 25 deltog han i Undersøgelser om 

Krongodsets og Kronbøndernes 'I'ilstand i Skaane og paa Bornholm, 

og 1626 vare han og Otte Skeel Kommissærer i Stade. 164I blev 

han Landkommissær i Skaane, og i<>47 døde han.

Han ægtede i. 1613 Agnete (Eriksdatter) Thott ( f  1640), Enke 

efter Laurids Grubbe til Røgle, og 2, 1642 Karen (Hansdatter) l.ykke. 

Han skrev sig til Fædrenegaarden Tulsted (i Jylland) og til Hjule* 

bjærg (i Halland), hvilken sidste Gaard han fik Part i ved sit forste 

Giftermaal. Han ejede desuden de skaanske Gaarde Engeltofte 

(kjobt o. 1629) og Snellerod og en Gaard i Kjobenhavo. 1643 fik 

han Tilladelse til at sælge sin eller rettere sine Børns Part a f 

Hjulebjærg til Fordel for disse, men deraf blev der intet, og den 

snart efter udbrydende Krig tilføjede ham som de fleste a f  hans 

skaanske Standsfæller store Pengetab. Enken solgte 1663 Hjulebjærg 

og døde 2 Aar efter i Laholm.
Danske Mag. 4. K V, 2S0 (T. Lind, Kristian IV og hans M«end p. Bremer* 

holm S. 177 ff. Ljimggren, SkSnska Herreg&rdar V : EngeUofia. P. v Moller, 

Hallandska Herregnrdar S. 62 f. C. F . Erkka,

K ru se , Jen s W illiam , 1775— Skuespiller. K ., der var 

Son a f tarvelige Forældre, Haarskærer Johan Gottfred K . og Inger 

Marie f. Svane, fødtes i Kjøbenhavn 1775 19* Juni). 22 Aar

gammel debuterede han paa det kongl. Theater 25. April 1797 som 

Smedden Bastian i Syngestykket «De forliebte Haandværksfolk», 

vandt heri som i sine andre Debutroller —  Arv i «Den honnette 

Ambition* og Morten i «Landsbypigen* —  Bifald og naaede 

hurtig frem til en Plads jævnsides Tidens betydeligste Skuespillere, 

men alskens Udskejelser undergravede hans Helbred, og allerede 

inden det 40. Aar begyndte Hukommelsen at svigte ham; med Ud

gangen a f 1820— 21 afskedigedes han —  hans sidste Optræden fandt 

Sted 10. Maj 1821 som Poeten i «Barselstuen» — , og iC. Febr. 1823 

dode han paa Frederiks Hospital i stor Fattigdom: hans Efterladen

skaber vurderedes a f Skifteretten til 4 Rdl. —  K. var en ejen

dommelig sammensat Kunstner; han var et ganske udannet Men

neske, uden aandelig Kultur, plump i sin Optræden, grov i sin 

'Pale, tilsyneladende ganske uden Agtelse for sig selv, sit Menneske

værd og sin Kunstnerauseelsc, men bag denne raa Skal fandtes saa

Dansk biogr. Lex. IX. Okt. iS9$. 36
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stærk en Personlighed, saa ægte en Følelse og saa dyb en I r o ,  

at han paa Scenen formaaede trods sine ubehagelige, næsten uædle 

Ansigtstræk at begejstre ved en mandig Varme og at imponere ved 

en myndig Værdighed. Han havde en ganske særegen Evne til at 

fremstille gejstlige Personer; hans klangfulde Basstemme virkede i 

disse Roller uden Gran a f salvelsesfuld Prædiketone med en helt 

naturlig Vælde, og han forstod paa denne Baggrund at fremstille 

Oldingealderens ærværdige Ro (Erland i «Axel og Valborg*) som 

de yngre Aars begjærlige Herskertrang (Biskop Popo i «Palna- 

toke»), og hans Galleri af gejstlige Figurer strakte sig fra den gud

hengivne Eneboer (Silvestro i «Corrcggio») til den verdenskloge 

Prælat (Don Ignatio i <Den unge Zigeunerindc*). K . besad ogsaa 

en komisk Aare og fremstillede med bredt Lune dumme Tjenere og 

naragtige Gamlinger, ligesom han, takket være hans smukke Sang

stemme, fik et betydeligt Repertoire i Syngestykkeme. Han ud

penslede ikke sine Figurer, men han malede med den brede Pensel 

i kraftige, djærve Træk. —  K. ægtede lo. Jan. 1804 Lovisa Augusta 

Phraust, der overlevede ham.
Thaarup, Fi^drenclandsk Nekrolog 1821 — 26. Overskou, Den danske Skue

plads III og IV. P. Hansen, Den danske Skueplads I og II. Arthur Aumønt.

K ru se , Johan H inrich J e s , 1805— 54), sønderjysk Patriot, 

Søn a f Grynmøller og Markopsynsmand i Ekernforde Asmus Hin

rich K. (f. 20. Okt. 1769 t  2. Marts 1845) og Christine Sophie Doro- 

thea f. Moller (f. 1773 f  23. Marts 1845), 5* ^

Ekernførde og nedsatte sig 1833 som Karetmager i Flensborg, hvor 

han 1841 blev Oldermand i $t. Knuds-Gildet, hvilket han atter bragte 

til Ære og Værdighed, saa at det ved Aarhundredets Midte var 

en Hovedstotte for Byens loyale Borgerskab. Under Oproret blev 

han slæbt til Rensborg, flygtede fra Fængselet og gjennemgik i 2 

Aar alle de Trængsler, Oproret bragte over saa mange slesvigske 

Familier. Under Felttoget 1850 var han Sergent ved Artilleriet, 

udmærkede sig i Slaget ved Isted og blev samme Kfteraar Værk- 

mester ved Flensborg Arbejds- og Strafteanstalt. 1854 blev han 

Medlem af Skolekommissionen for Flensborg danske Borgerskole, 

senere Skolens Kasserer og Regnskabsfører og virkede med utrættelig 

Iver for Skolens Fremgang og for Opførelsen af nye Skolebygninger 

med det Maal for Øje at befæste Troskaben og udbrede Dansk

heden i Flensborg. K ., hvis djærve Væsen tiltalte Frederik VII, 

hos hvem han havde Frisprog, døde 21. Avg. 1859. Han var 2-
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Gange gift: i. (1834) med Johanne Sophie Caroline f. Becker (f. i. Maj

t  7* Marts 1840), 2. (1841) rred Søsteren Anna Magdalena 

Christine (f. 8. Dec. 1815 f  13. Jan. 1874), Døtre a f Karetmager 

Carsten B. i Ekemforde. —  A f  hans Born have Carl Jokan Hein

rich K . (f. I .  Marts 1840), Murmester i Kjøbenhavn, og Marie Caro

line K . (f. 19. Febr. 1842), Skolebestyrerinde sammesteds, gjort sig 

bekjendte.
Illusir. Tid. I, 399. Slesv. Prov. Efterr. I, 292. H . R . Hhrt-Lorenzen.

K ru se , Johan M ichael, 1763— 1836, Bjærgmand, var født i 

Stavanger 30. Maj 1763 som Søn af den 1776 som Apotheker og 

Postmester i Arendal afdøde Casper K. Han kom 1778 til Kongs- 

berg, hvor han s. A . tog Examen ved Bergseminariet efter allerede 

det foregaaende Aar at have opnaaet en Ansættelse ved Sølvværket. 

1789— 90 foretog han Rejser til Færøerne, Skotland og Tyskland 

og blev 1792 Hyttemester ved Sølvværket. 1795 blev han Schicht- 

mester og 1824 Montmester. Død ugift paa Kongsberg 18. Nov. 183O.
KicoUysen, Norske Stiftelser III, 962. Yn^rar Nielsen^

K ru se , Jørgen, — 1668, til Hjermcslevgaard og Ryomgaard, 

Søn af ovennævnte Enevold (Tygesen) K ., maa ikke forvexle.s 

med den samtidige Jørgen Christoftersen K. til Kjærsgaard, der 

1661 som den danske Adels Senior modtog Adelens nye Privilegier 

a f Kong Frederik III’s Haand. 1620— 26 tjente J. K . som Sekretær 

i Kancelliet og fik 1625 Ventebrev paa et Kannikedomme i Aarhus 

Domkirke. Senere var han 1652— 56 Landkommissær i Jylland og 

gjorde i de paafølgende bevægede .^ar paa forskjellig Maade Tje* 

neste; 1657 beskikkedes han nemlig til Proviantkommissær i Frede* 

riksodde, 1658 skulde han som Kommissær for Aarhus Stift ledsage 

den svenske Hær ud a f Riget, og 1659 udnævntes han til den ene 

a f de 2 Indkvarterings- og Kontributionskommissærer i Thy. I det 

hele lagde Kongen og Regeringen ofte Beslag paa ham, ligesom 

han ved forskjelligc Lejligheder nævnes blandt Adelens Tillidsmænd; 

men desuagtet betroedes der ham mærkelig nok aldrig noget 

egentligt Len. J. K . døde i 1668 (inden 19. Maj); han havde alt 

17. Avg. 1657 mistet sin Hustru, Beate Joachimsdatter Biilow (f. 16. Juni 

1606), hvem han havde ægtet 17. Sept. 1626. Thiset.

K ru se , L a r s  A n d ersen , 1828— 94, Fisker, fødtes paa Skagen 

5. Juni 1828. Han vandt sine Medborgeres Beundring og Hoj-

3 6 *
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agtelse ved sit urokkelige Mod og sio opofrende Menneskekjærlig- 

hed. Fra sin tidlige Ungdom deltog han i de talrige Rednings

forsøg paa den farlige Kyst, og henimod 200 Mennesker skylde 

for en Del ham deres Frelse. Et a f de bekjendteste a f  disse 

Kedningsforetagender fandt Sted 27. Dec. 1S62, da den svenske 

Brig «Daphne» strandede paa Skagens Nordside, og da L . K ., som 

sædvanlig med egen Baad og under den mest overhængende Livs

fare, frelste Besætningen, efter at Redningsbaaden var kæntret, og 

8 Mand a f dens Besætning vare druknede. Fra N>"taar 1863 var 

han ansat i Redningsvæsenets Tjeneste og Formand paa Skagens 

Redningsbaad. S. A. belønnedes han med Daiiebrogsmændenes 

Hæderstegn, men da det oplystes, at han som Barn og ungt Men

neske var bleven straffet for et Par ubetydelige Lovovertrædelser, 

fik han i Steden Medaillen for druknedes Redning, hvad han tog 

sig meget nær. 1874 fik han Fortjenstmedaillen i Sølv og 1882 

endelig Daoebrogs Sølvkors. Ogsaa fra England, Frankrig, Tysk

land og Sverige havde han Medailler og Hædersdiplomer. 1880 

skjænkedes ham af danske Mænd og Kvinder et Solvkrus med 

Inskriptionen: «Ydmyg i Ordet, stolt i sin Daad, kristen i Gjerning, 

Mand i sin Baad». Han druknede 9. Marts 1894 ud for Skagens 

Nordstrand under Forsøget paa at lande under en stærk Snestorm. 

—  Gift med Enken efter Iver Andreasen, en a f de ved Redningen 

a f  «Daphnes» Besætning forulykkede Fiskere.
lllustr. Tid. XXXV, Nr. 25. H. Drachmann, L . K, (1879). Jonas CølUn.

K ru se , L au rid s, — 1609, Broder til ovennævnte Enevold K ., 

var Lensmand over Vardohus og Kinmarken 1581— 87, paa Island 

1588— 91, atter paa Vardohus 1596— 97 og paa Bergenhus 1596— 1606 

samt endelig paa Dueholm Kloster fra 1606 til sin Død, der synes 

at være indtruffet mellem 3. Febr. og 20. Juli 1609.^ Medens han 

 ̂ var Lensmand i Norge, sendtes ban 2 Gange (1586 og 1598) som

Sendebud til Grænsemøder med Russerne, og 1599 modtog han paa 

Bergenhus Besøg a f Kong Christian IV under dennes Nordlands- 

rejse. Samtidig med denne L. K ., der ejede Svendstrup i Onsild 

Herred og døde ugift, levede hans 2 Fættere af samme Navn, L. K. 

Pedersen til Balle, der var Admiral paa Holmen, og L. K. Ene- 

voldsen til Møgelgaard, der en T id  var Lensmand paa Bakke Kloster 

i Norge, Thiset.

K ru se , L au rid s, 1778— 1839, Forfatter. K ., en Son a f  Kom- 

mandorkapitajn Poul Casparsen K . ( f  1809) og Mette Benzon f.



Kruse, Laur,
5 6 5

de Thurah ( f  1807), er født 6. Sept. 177S i Kjøbenhavn. 1794 blev han 

Student, men tog ingen Enibcdsexamen. Han blev tidlig stærkt 

optaget a f  skjonlitterære Interesser og fik allerede 20 Aar gammel 

et Skuespil, «Emigranternes, opført paa det kongl. 'l'heater. I 

Aarencs Lob kom der fra hans flittige Pen ikke faa dramatiske Ar

bejder: Syngespil og Operaer (som «Den logerendes, « Aandsprovent, 

<Alma»), Lystspil(«Arlechinos Bryllups, »Serenadens), Dramer, Sørge

spil og 'J'ragedier (som »Gyrithe, fædrelaiidsk Skuespils, «Enken», 

»Ezzelino, 1’yran til Paduas). Hans »Niels Lembak, Skuespil med 

Arietter i i Akts {1804) er en Slags Forlober for Vaudevillen. 12 

a f  hans Arbejder bleve opførte paa det kongl. Theater, men op

levede kun nogle faa Opførelser. »Kzzelinos blev spillet et Par 

Gange paa Hoftheatret i Wien. Hans vigtigste dramatiske Arbejder 

ere samlede i »Dramatiske Værkers I— IV (i8i8— ao).

Størst Opsigt vakte han ved .sine Fortællinger og Romaner. 

I 1801 udgav han »Æsthetiske Forsøg* i — II, der bl. a. indeholde 

Fortællingen »Morderen med koldt Overlæg og dog en Mand, der 

fortjener .Agtelse; et psykologisk Forsøg*. Dette Arbejde viser 

allerede .Arten a f K .s Forfatierbegavelse. Det røber en Forkjær- 

lighed for at sysle med indviklede psykologiske Problemer og en 

vis Behændighed i at tumle med dem, men blotter ogsaa hans 

Svaghed: en stærk Tilbøjelighed for det «pirrende». Dette Træk 

kommer ogsaa tydelig frem i .Arbejder som »Fortællinger, til 

Dels efter Kriminalakter* I— II (1822— 23) o. a. Da med W. Scott 

den historiske Roman var kommen paa Moden, skrev han ogsaa 

flere Arbejder i den Retning: »Sieben Jahre, ein Beitrag zu d. 

gcheimen Hofgeschichte eines nordischen Reichs* I— IV (1824), 

»Jugendgeschichte des Heirn de Morbiére, ein Gemålde aus den 

letzten Jahren der Regierung Ludwigs XV» I— III (1825— 26). 

Desuden har han oversat mange Skrifter, baade paa Dansk og paa 

Tysk. Intet af hans Arbejder har vundet sig en varig Plads i 

Litteraturen.

Efter et Par Udenlandsrejser, i 1801 og 1812— 17, forlod han 

i 1820 for Alvor Danmark og levede saa mest i Hamborg, senere 

i Paris, hvor han døde 19. Febr. 1839. I 1812 havde han faaet 

Titel a f  Professor.
Erslew, Forf. Lex. F . Ronning.

K ru se , M agnus, f  1751, s. Crusius (IV, u8).
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K ru s e , M ogen s, 1629— 167 ,̂ Officer, Søn a f  Otte K. 

til Balle og Sophie Staverskov, fik Undervisning paa Sorø Aka

demi og immatrikuleredes 1646 ved Universitetet i Leiden. 1650 

foretog han, da Hofjunker, paa ny en Rejse til Udlandet, sand

synligvis for at uddanne sig i Krigsvæsenet. S. A. havde hans 

Moder, Enke 2. Gang efter Laurids Ebbesen til Tulstrup, kjøbt 

Spottrup, og a f  denne Gaard kom K . o. 1653 i Besiddelse. F̂ t Par 

Aar efter blev han ansat som Lieutenant ved et Kompagni jyske 

Sogneryttere, og 1657 blev han Ritmester for Kompagniet. Senere 

paa Aaret fik K. Udnævnelse som Generaladjudant til Hest. I 

øvrigt forlyder der intet om hans Deltagelse i Krigen i dette og 

det følgende Aar, men 1659 blev det overdraget ham som Oberst 

at oprette et nørrejysk Rylterregiment, og med dette stødte han 

til Landgangshæren, der samledes i Kicl under Hans Schack, og 

som i Forening med Ebersteins aldeles tilintetgjorde den svenske 

Hær paa Fyn 14. Xov. i det glimrende Slag ved Nyborg. 1661 

opløstes Regimentet; K . fik sin Afsked og vendte hjem til Spottrup. 

Den tidligere velstaaendc Mand var imidlertid som saa mange 

andre a f hans Standsfæller bleven forarmet ved Krigen, og 1665 

jnaatle han gjore Opbud. De Aaret efter stedfindende Rustninger 

kom ham nu til Pas; han meldte sig paa ny til Krigstjeneste og blev 

ansat som Chef for det saakaldte viborgske Kompagni a f  den jyske 

Rosljeneste. 1670 stilledes han ved den nye Ordning i Spidsen for 

Rostjenesten over hele Landet, og han beklædte denne Post indtil 

Udbruddet a f den skaanske Krig, da det nationale Rytteri deltes i 

det jyske og det sjællandske Regiment. K . fik Anførselen over 

det første og viste sig ved alle Lejligheder under Krigen som en 

raadsnar og kyndig Soldat. Særlig udmærkede han sig i Slaget 

ved Lund 4. Dec. 1676, hvor hans Regiment imder den store Rytter- 

attake ved Galgebakken greb ind 1 Kampen med Kraft og Tapper

hed for at firavriste Fjenden Sejeren og var det sidste, der forlod 

denne Del a f  Valpladsen. —  K . var 2 Gange gift: i. (1653) med 

F>Ise Iversdatter Vind, 2. med Helvig Iversdatter Krabbe ( f  1714).

S. A . Søretistn.

K ru se , O tto  F ried rich , — 1880, Døvstummelærer, fødtes i 

Altona og optoges som Elev i Døvstummeinstituttet i Slesvig. Senere 

kaldtes han til Lærer ved et lignende Institut i Bremen og an

sattes 1834 i samme Egenskab ved den slesvigske Anstalt, hvor han 

virkede til 1871. Med Statsunderstottelse foretog han 1852— 5̂3 en
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Rejse til Nabolandenes Døvstummeinstitutter og udgav et større Skrift: 

«Ucber Taubstummc, Taubstummenbildung u. Taubstummenanstal- 

ten> (1853), der vandt fortjent Anerkjendelsc. Hans senere For

fattervirksomhed om samme Æmne skaffede ham adskillige Hæders

tegn, og 187S modtog han Doktordiplomet fra det nationale l^øv- 

stummeinslitut i Washington. Han døde i Altona i i .  Marts 1880.
O. F. Knise, Bilder aus dem Leben eines Taubstummen (Altona 1877). 

Paiilsen, Das Taubstuinmen-lnslitut zu Schleswig 1S43— 60. Alberti, SchlesH'.- 

Holst.-Lauenb. Scbrift^teller-Lex. P . Lauridsen.

Kruse» P ed er, <— 1418, blev Ærkebiskop a f  Lund 1410, uden 

at det kan oplyses, hvad Stilling han tidligere har beklædt. Heller 

ikke om hans Styrelse som Ærkebiskop vides der noget a f  Inter

esse. 1417 skal han have agtet sig over til Slesvig By, som da 

belejredcs a f  Erik a f  Ponimcrns lropi>er, for her at holde en høj

tidelig Messe; niaaske skulde derved Slesvigs kirkelige Afhlengighed 

a f  Lund indskærpes. Det Skib, der medførte hans Bispehue, Stav 

og ovrige Insignier samt en Mængde andre store Kostbarheder, 

blev imidlertid ved Mundingen a f  Slien erobret a f nogle holstenske 

Kapere og fort til Kiel (4. Avg.). .\aret efter døde Ærkebispen.

K r. Fj'slev.
K ru se , Philip, f  1676, s. Cruse (IV, 117).

K ru se , S tep h an  D ietrich, 1765— 1813, Soofficer, født 10. Dec. 

1765, Broder til ovennævnte Professor Laurids K ., blev Sekond- 

lieutenant i Marinen 1789, Premierlieutenant 1795, Kapitajnlieutenant 

iSot og Kapitajn 1808. Allerede som Kadet kom han i Krigen, 

i det han 1788 forte en Galej i den af Admiral J. Arenfeldt 

kommanderede Kanonbaadsflotille, der understøttede Armeens Ind

fald fra Norge i Sverige. 1791 ses han at have faaet Arrest paa 

Holmen for urigtig Regnskabsaflæggelse over Proviant. 1795— 98 

kommanderede han forskjeUige mindre Orlogsfartojer ved den gllick- 

stadtske Ekvipage paa Elben; 1801 var han Chef for et Linjeskib 

oplagt til Krigsbrug i Christianssand, men kom ikke i Virksomhed; 

Aaret efter førte han Fregatten tNajaden» paa et kort l'o g t; 1802— 5 

Chef for Vagtskibet i Store Bælt. 1807— 10 var han ansat ved 

Kanonbaadsforsvaret paa Kjøbenhavns R ed; han deltog her hæderlig 

i de Kampe, der 1807 førtes mod Englændernes lille Eskadre, der 

forgjæves søgte at bombardere Hovedstaden fra Søsiden. I Nov. 

1810 anjtattes han som  Chef for den ved Gliicksiadt stationerede 

Styrke, hvor han gjentagne Gange med stor Tapperhed forsvarede
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sig mod Englændernes Angreb med overlegne Kræfter. Da Fæst* 

ningen Gliickstadt i Slutningen af 1813 blev angreben a f de allierede, 

deltog K. ogsaa i Forsvaret, men faldt her 27. Dec. —  1800 blev 

K . gift med Jomfru Schoetz. C. IVUh.

K ru se , U lrik  C h ristian , 1666-— 1727, ^ g e r ,  Sf>n a f  Oberst 

Mogens K. (s. ovfr.), var fodt 1666/ i^ A a r  gammel blev

han menig i Drabantgarden med Fændriks Rang og 2 Aar efter 

Sekondlieutenant ved jyske Infanteriregiment. Da der 1692 sendtes 

et dansk Hjælpekorps i kejserlig Tjeneste, traadte K. over i det 

til Korpset hørende Dragonregiment, som han i 6 Aar ftilgte under 

Felttogene i Ungarn og Polen. Efter Hjemkomsten fik K., der 

1695 var forfremmet til Kapitajn, 1699 Kompagni ved de nationale 

Dragoner i Norge, blev her 1701 Major, 1704 Oberstlieutenant, 1710 

Oberst og s. A. Chef for Regimentet (det senere i. søndenfjældske), 

med hvilket han 1711 tog Del i Indfaldet i Baahus I^n. Under 

Grænsebevogtningen i Vinteren 1715— 16 stod han først ved Næs 

under Vingers Kanton, men fik senere i Steden for Arent Krag 

(ovfr. S. 426) Overkommandoen i Basmos Kanton, øst for Øjeren. 

Her var det, at han havde den navnkundige Kamp ved Høland

9. Marts 1716. Natten fonid havde Oberstlieutenant U. F. Brugge- 

mann (III, 188), Føreren for den K. underlagte Fodfolksstyrke, ladet 

sig overraske a f  Carl XII, der selv forte sin Avantgarde. K . sendte, 

saa snart han havde faaet Nys om Fjendens Fremrykning, Ordre 

ud til sine lovlig vidt dislocerede Kompagnier om at samle sig, 

men hans Kamplyst var for stor til at afvente Ordrens Udførelse. 

Med o. 200 Dragoner kastede han sig ved Daggry over den 3dob- 

belt overlegne Fjende, og Følgen blev, at hans Angreb blev af- 

slaaet og han selv, blødende a f flere Saar, afskaaren og tagen til 

Fange, i Steden for at han, om han var optraadt med sin samlede 

Styrke, havde haft gode Chancer for at bemægtige sig selve Carl XU ’s 

Person. Kampen havde dog gjort den Nytte, at den fik Fjenden 

til at gaa forsigtigere frem, og at der derved vandtes Tid for dc 

norske Tropper. Den 5oaarigc K. havde derhos vist en saa glim* 

rende personlig Tapperhed og Vaabenfærdighed, at Kong Carl be* 

handlede sin Fange med den mest udmærkede Agtelse, hvorom 

flere Anekdoter bære Vidne. Men ogsaa hos sin egen Konge vandt 

K ., der snart blev udvexlct, den Paaskjønnelse, hans heltemodige 

Færd fortjente. Endnu s. A. forftemmedes han til Brigadér, og 

ikke nok hermed. Vel blev der indledet krigsretlig Undersøgelse

L.
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imod K . saa vel som mod de øvrige i Affæren deltagende Officerer, 

og K. blev for sin noget mangelfulde Ordning a f Sikringstjenesten 

og sin ovenfor omtalte Ubetænksomhed idomt en Bøde. Men 

Kongen eftcrgav ham denne og forfremmede ham endog atter i 

Dec. 1717, til Generalmajor. Efter Fredslutningen fik K. 1720 tillige 

med $ andre Generalmajorer Inspektionen over den norske Militær

etat; 1721 blev han hvid Ridder og 1722 Kommandant i Frederiks- 

stad. Her døde han 17. Avg. 1727. —  Gift 1707 med sit Næst- 

søskendebarn Christine Marie Krabbe ( f  1736), Datter af Ritmester 

Mogens Eriksen K. og Sophie Orning. Hun flyttede efter Mandens 

Død fra Norge og kjøbte I.indersvold ved Præstø. Deres eneste 

overlevende Datter blev gift med Statsminister Otto Greve Thott 

til Gavno.
Moe, Aktstykker lU den norske Krig^^hist. 1 X1 . Illustr. Nybedsblad l$6o, 

Nr. 30, Personalhist. Tidsskr. 3. R. IV. /{, py, Harbou.

K ru se , V ib ek e, — 1648, Christian IV ’s Frille, var a f lav Byrd, 

men naar en Englænder, som 1632 gjæstedc det danske Hof, be

retter, at hendes Fader var Kohyrde, er dette vel næppe at tage 

bogstavelig. Hendes Herkomst synes at have været tysk. Hun 

kom i Tjeneste hos Christian IV 's Hustru Kirstine Munk, men 1629 

blev hun sammen med den meste øvrige kvindelige Betjening jaget 

bort a f sin Frue, vistnok fordi denne frygtede for, at de skulde 

røbe hendes Kjærlighedsforstaaelse med «Rhingreven». Fru Kirstines 

Moder, Ellen Marsvin, der var bekymret for Følgerne a f  Datterens 

Letfærdighed, søgte med beregnende Kløgt at tilvejebringe en For

bindelse mellem hendes bedragne Svigersøn og V . K. Hun tog 

strax den unge Pige i Huset til sig, og da Kongen ganske kort 

efter paa Grund a f  forestaaende Krigsoperationer opholdt sig i 

Svendborg, indbød hun ham til et Besøg paa hendes Gaard Kjær- 

strup |)aa Taasinge. Der traf han da paa ny V . K ., og der ind

lededes et Kj ærlighedsforhold mellem de to, et Forhold, som hans 

Svigernioder gjærne vilde have blandet sig beskyttende ind i, hvad 

Kongen dog afviste. Om dette Forhold, der bestod i henved 19 

Aar, indtil Døden opløste det, vides ikke stort. «Fru» V ., som 

hun kaldtes, fødte 1630 Sønnen Ulrik Christian Gyldenløve (VI, 340) 

og 163J Datteren Elisabeth Sophie. Hun førte en stille Tilværelse, 

men har sikkert udøvet en ikke ringe Indflydelse paa Christian IV. 

Ham fulgte hun ofte paa hans Rejser, var med ham baade i Hol

sten og i Norge, ja  da han 1644 lod Skibet «Trefoldighed» udruste
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til sit forestaaende Søtogt, lod han indrette et Rum der til hende 

ved Siden a f  sin Kahyt; men hun var dog i hvert Fald ikke med 

i Slaget paa Kolberger-Heide, thi da sad hun hjemme paa Rosen

borg, det Sted, hvor hun hyppigst opholdt sig. 1631 tillagdes der 

hende et aarligt Deputat paa 500 Rdl., 1632 forhøjet til 600 Rdl. 

Kongen skjænkedc hende 1633 Godset Bramstedt i Holsten og 

senere en Gaard i Kjøbenhavn og en Have uden for Byen samt 

maaske ogsaa en Gaard i Gluckstadt. I endnu højere Grad bc* 

tænktes Sønnen, der vistnok maa betegnes som Kongens Yndlingssøn.

Medens Fru Kilens Rænkespil hverken havde afvendt den truende 

Katastrofe fra Datteren eller sikret hende selv en gunstig Stilling, 

havde det snarere skabt Datteren en farlig Modstanderinde i Frillen. 

A t Kirstine Munk og hendes Bom hadede denne, var ikke mere 

end naturligt; uden at agte paa Kongens højtidelige Forsikringer 

og de faktiske Forhold beskyldte de hende for at have fortrængt 

Fru Kirstine fra Kongens Side, og næppe havde Døden lukket 

hans Øjne paa Rosenborg (28. Febr. 1648), før Fru V . fik at mærke, 

at det var «Svigersønneme>, der nu havde Magten. Skjont hun 

laa dødssyg ■—  hun havde i længere Tid været svagelig — , blev 

hun tillige med Datteren øjeblikkelig paa en haaneode Maade fjærnet 

fra Slottet, hvor hendes høje Herre laa Lig, og Rigsraadet opfor

dredes til efter en kort Proces uden Vidner —  a f  Hensyn til den 

afdøde Konges Æ re —  at fælde Dom over V . K , for hendes Bag

vaskelser a f Kirstine Munk, i det man truede med ellers selv at 

ville tage sig til R ette; men dette Andragende afvistes dog a f  Rigs

raadet, som erklærede, at Sagen maatte gaa sin lovlige Gang. 

Imidlertid endte V. K .s Sygdom med Døden (i Slutningen a f April 

1648), men end ikke da ophørte den lidenskabelige Forfølgelse, 

i det man som en sidste Hævn lod hendes Lig ved Nattetid føre 

ud a f Byen paa en simpel Vogn og begrave paa en lille Kirke- 

gaard. I Juni s. A. havde Datteren Bryllup med Claus Ahlefeldt 

(I, 127).
B. Smith, Grevinde Ulfeldts Hist I. C. F . Bricka.

K n iu s e , M andrup P ed ersen , 7760— 1846, Præst, blev fodt 

paa Christianshavn 14. Dec. 1760 og var Søn a f  Tobaksspindcr Peder 

Pedersen K. og Johanne Christensdatter. Han blev Student fra 

Roskilde 1777 og maatte nu henleve yderbg trange Aar, saa at han 

først naaede at faa Attestats 1786. Imidlertid havde han ved sin 

poetiske Aare skaffet sig adskillige Venner og udmærkede sig
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tillige som Fremstiller af værdige Fædres Roller i et privat drama

tisk Selskab; men dette sidste kunde nær være blevet ham en 

alvorlig Anstødssten med Hensyn til præstelig Ansættelse. Dog 

opnaaede han 1787, særlig ved Enkedronning Juliane Maries Yndest, 

at blive kaldet til Sognepræst i Hojelse paa Vallo Gods, og dette 

Embede beklædte han derefter i 58 Aar lige til sin Dod, 14. April 

1846. Han blev Herredsprovst 1804, fik Rang med Amtsprovster 

1815 og blev Konsistorialraad 1832. K. havde i vide Kredse et 

hojt agtet Navn og var en Mand af udmærket I-iv og Kraft med 

megen videnskabelig Sans. Som Lejlighedstaler indtog han i sin 

Tid en fremragende Plads (mange a f  hans Taler ere trykte) og 

deltog oftere gjennem Tidsskrifterne i de kirkelige Debatter. Hans 

Sange, saa vel a f alvorligere som lettere Art, vandt ogsaa alminde

ligt Bifald. Strax efter at han var bleven Præst, ægtede han Inger 

Ørslev ( t  1847), Datter af Lærrcdshandler i Kjøbenhavn Abraham 0 .
Barfod, Danmarks Gejstlighed I, 194. Mynster, Medd. om mit T êvnet 

S, 17 f. N. E. Tiixcn, Pcd. Mandrup Tuxen (1883) S. 21 f. Ersiew, Forf. Lex.

A . Jatitzen.

K riick , F ried rich  C arl, 1745— 1816, Kansler, Son a f Pastor 

Jacob Christian K . (f. 24. Jan. 1719 i Bordelum, f  14. Nov. 1784

som Hovedpræst i Preetz) og Sophia Hedevig f. Frisch (f. 29. Sept. 

1710 f  i7S0» 1745 i Leezen i Segeberg Amt,

hvor Faderen da var Præst. Han kom 1761 paa Gymnasiet 1 AI- 

tona, studerede fra 1763 i Gøttingen og tog 1767 juridisk Examen 

med Udmærkelse i Gluckstadt, var ct Aar Advokat i Preetz, et 

Aar Sekretær hos Landfoged v. Eggers i Meldorf og blev i Dec. 

1768 2. Sekretær i Landbokommissionen for Slesvig og Holsten, 

1772 Enesekretær og Medlem a f Kommissionen og udnævntes 1774 

tillige til overtalligt Medlem a f Overretten i Slesvig. Aaret efter 

kom han til Kjøbenhavn som i. E.\peditionssekretær i t>"ske Kan

celli, blev 30. Dec. 1776 Deputeret og fik 1780 Korrespondancen 

om det tyske Riges Sager i Departementet for de udenlandske 

Affærer. 1789 udnævntes han til Konferensraad, 1795 til Over- 

prokurør for Slesvig og Medlem a f Overbankdirektionen, 1796 til 

Medlem a f Kanalkommissionen. De a f ham som Overprokurør ud

stedte Anordninger udmærke sig ved Orden, Klarhed og Knaphed 

i Stilen, og han synes i de Aar i det hele at have været taget paa 

Raad med ogsaa i vigtige kongerigske liOVgivningssager. Det skyldes 

saaledes vistnok hans Forslag, at Trykkcfrihcdslovcn af 27. Sept. 17<;9 

kom til at indeholde en Bestemmelse om, at den, der en Gang var
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Straffet for en Presseforseelse, skulde næste Gang foruden med Straf 

tillige rammes med fremtidig Censur. K., der var en fint dannet 

Mand, skrev iSoo i Kjøbenhavn «Eumenia, ein philosophisches 

Glaubensbekenntniss als Selbstgesprach*. 31. Dec. i8oi blev han 

udnævnt til Kansler i Slesvig, 1803 til hvid Ridder, i8i i  til Ge* 

hejmekonferensraad, og 1815 kreerede Kiels Universitet ham til 

Dr. phil. hon. Han ægtede 1772 Cordula Christine Christiane 

Sessier ( f  7. April i8i8) og døde 22. Maj 1816 i Giessen paa en 

Baderejse til Wiesbaden.
Schlesw.-Holst Prov.«Berichte 1829, I, 35. Liibke u Schrikicr, Schlesw.- 

Holst.-Lauenb. Schriftsteller-L^x., Naclilrag. Holm, Den oflentl. Mening 1784 
^99 S. 174. f f ,  ffiort-Lorenzen.

K r y g e ll ,  Johan A d a m , f. 1835, Komponist. K . er født

18. Sept. 1835 i Næstved, hvor hans Fader, Johan Krnst K ., var 

Musiker ved Lansenererne. Denne døde alt 1837, og Moderen, 

Karen Marie f. Thornam, der selv var meget musikalsk, men ikke 

havde Raad til at lade Sønnen uddanne sine musikalske Evner, 

satte ham i Malerlære. Dog lærte han lidt Violin, og i en Række 

Aar delte han sin Tid mellem Haandværket og Musikken, i det 

han om Sommeren brugte Penselen og om Vinteren Violinbuen 

ved Baller og Koncerter. Men da han efter at være bleven Svend 

a f en svær Sygdom blev tvungen til at opgive Professionen, slog 

han sig helt paa Musikken. Han havde allerede, skjønt uden theo* 

retisk Uddannelse, komponeret adskilligt, mest Dansemusik; nu 

lagde han sig efter Orgel og kunde 2 Aar efter optræde som 

Koncertspiller paa dette Instrument. Da derfor i 1863 Pladsen som 

Organist ved Herlufsholm blev ledig, skaffede Skolens daværende 

musikelskende Rektor I..istov ham denne Stilling. Imidlertid søgte 

han videre Uddannelse i sin Kunst. I 1867— 68 besøgte han Kjø

benhavns Musikkonservatorium, og i 1874 rejste han udenlands for 

det Anckerske Legat. I 1880 blev han ansat som Organist ved 

Matthæuskirken i Kjøbenhavn. I 1889 opnaaede han, efter Aaret 

i Forvejen at have fejret sit Organistjubilæum, aarlig Komponist- 

gage. I 1893 blev han efter Udgivelsen a f «Moll og Dur* udnævnt 

til Professor. Han ægtede 29. Okt. 1875 Christina Ulrika Pihi, 

Datter a f fhv. svensk Proprietær P. —  K. er i Besiddelse a f et 

meget frugtbart Talent og har skrevet et stort Antal Kompositioner 

a f  næsten alle .Arter, saaledes større og mindre Sager for Klaver 

og Violin, bl. a. 3 Violinkoncerter, end videre 5 Kvartetter og i
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Sextet for Strygeinstrumenter, en Række Orkesters'ærker, deriblandt 

3 Symfonier, 6 Suiter og 6 Ouverturer, fremdeles Sange for en og 

flere Stemmer, nogle Kantater, et Oratorium, en Messe og et Re- 

qviem m. m. for Soli, Kor, Orkester og Orgel samt en uopfort 

Opera, «Kong Saub, navnlig dog en Mængde større og mindre 

Arbejder for Orgel, deriblandt «Moll og Dun», 24 Fugaer gjennem 

alle Tonarter, der maa betegnes som hans Hovedværk. Største 

Delen a f disse Arbejder er opført ved Koncerter, dels i Kjøben- 

havn, dels i Provinsbyer (han har selv givet mange), nogle tillige 

i Udlandet, Berlin, læipzig, Dresden og Wien, hvorimod kun et 

forholdsvis mindre Antal er trykt.
Schyue, Mu&iklex. G. St. Bricka,

K r& ger, H an s A n d reasen , 1816— 8i, Politiker, Son a f  Kro

mand og Gaardejcr i Bevtoft Andreas K. (f. 29. April 1790 f  9. Maj 

1823) og Kilen f. Andersen (f. i .  Juni 1794, f  26. Juli 1877 efter 2. Gang 

at have ægtel Georg Christian Brandt, f. 19. Dec. 1796, f  ■ * Maj 

1841 som Kromand i Bevtoft), var født 6. April 1816 i Bevtoft Kro.

I sin Barndom nød han god Undervisning ved Huslærer, søgte 

senere praktisk Uddannelse i Sydslesvig og paa Østerbygaard, 

bestyrede i nogle Aar Magstrup Kro og overtog 1841 Fædre- 

gaarden, paa hvis Opkomst han satte al sin Energi ind. Et Damp- 

brænderi med Kvægfedning ydede Gødning, og Hederne vege efter- 

haanden for Kornmarker. Hans Anseelse som en djærv og dygtig 

Bonde var allerede rodfæstet, da han i Jan. 1846 valgtes til 

Kredsformand i den slesvigske Forening for Bevtoft, Agerskov og 

Toftlund Sogne og 30. Jan. 1847 til Stænderdeputeret for i. sles

vigske Valgdistrikt. Et Navn vandt han med ét Slag, da han paa 

de slesvigske og holstenske Stænders Fællesmøde i Rensborg 18. Marts 

1848 fremsatte en skarp Protest imod Beslutningen om Slesvigs Ind

lemmelse i det tyske Forbund, «thi langt over Halvdelen a f Sles

vigs Indbyggere cr dansk og dansksindet og vil ikke ind i det 

tyske Forbund, men vil fremdeles blive ved og knyttes fastere til 

Kongeriget Danmarks. Dette var hans *Program», for hvilket han 

virkede Resten a f sit Kiv. Efter sin Hjemkomst opfordrede han 

sammen med Laurids Skau og Nis Lorenzen i en Proklamation a f 

23. Marts sine Landsmænd til at slutte sig sammen med Konge

rigets Beboere, og han fremsatte paa et stort Folkemøde i Agerskov 

2g. Marts Forslag om et nordslesvigsk Forsvarsforbund, som dog 

hurtig blev opgivet, da Folkevæbningstanken viste sig upraktisk.
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Under hele den paafnlgende Treaarskrig var han den meste Tid 

fraværende fra sit Hjem og gjorde den danske Hær store Tjenester 

ved at skaffe dens Førere Tidender om Fjendens Foretagender; 

navnlig med Oberst Læssoe sluttede han et varmt Venskab under 

Ryes Tilbagetog 1849.

1851 var han Medlem a f Notabelforsamlingen i Flensborg, sad 

i alle de følgende Samlinger i Stænderne i Flensborg, valgt i

I .  Kreds, ligesom han var Medlem a f Rigsraadet og mødte i alle 

dets Samlinger til 1863. Medens han i Stænderne trofast stod ved 

det danske Partis anerkjendte Forer Laurids Skaus Side i Kampen 

mod det slesvig-holstenske Flertal, gik han i Rigsraadet til Dels 

sine egne Veje. 1856 stillede han et Forslag om Eftergivelse af 

Afgiften for Møllctvangens Ophævelse i Slesvig, hvilket vedtoges, 

og da Regeringen lod Sagen ligge, gjentog han 1858 i Forening 

med L. Skau Forslaget, som denne Gang ikke kom videre end i 

Udvalg. I Samlingen 1859 anbefalede han Anlæg a f en Telegraf

linje fra Ribe til Tonder, Digeanlæg fra Højer nord paa forbi Ribe 

og Nedsættelse a f cn Kommission til at undersøge de slesvigske 

Skoleforhold. Men i den følgende Samling, i hvilken han fik 

gjennemført sit Forslag om en ikke ulætydelig Refusion fra Mon

arkiets Fælleskasse til Landsdelenes særlige Kasser, kunde K ., der 

allerede tidlig var en udpræget Tilhænger a f  gnmdiovmæssig Frihed 

og i Stænderne 1S54, da Regeringens Fællesforfatningsudkast var 

forelagt, havde udtalt en levende Beklagelse over, at Slesvigs For

fatning ikke var afpasset efter Kongerigets, ligesom han i Stænderne 

foreslog, at Klassevalgene til Stænderne skulde afløses a f  almindelig 

Valgret paa Grundlag a f  Folketailet, ikke længer styre sin Utaal- 

modighed efter Slesvigs Sammenslutning med Kongeriget til et po

litisk Hele. Allerede 5. og 20. Febr. 1862 kritiserede han skarpt 

Regeringens Forfatningsudkast og udtalte sig stærkt imod den saa- 

kaldtc ^slesvigske Selvstændighed», og i Mødet 4. April fremsatte 

han, da Rigsraadets Udvalg paa Grund a f den vanskelige diplo

matiske Situation ikke afgav Betænkning over Forfatningsudkastet, 

et Forslag til «Grundlov for Danmarks Riges Fællesanliggender», 
men blev a f Hall afvist med en maaske unødig Skarphed, saaledes 

at der uden Forhandling nægledcs Forslaget Overgang til 2. Be

handling. 1 den overordentlige Samling i Foraaret 1863 gjentog K. 

sit Forslag, men efter en lang Forhandling, under hvilken han ikke 

alene nod fuld Anerkjeodelse fra alle Sider, men ogsaa opnaaede 

Lofte a f  Hall om, at Forslaget skulde blive fremmet, naar Tiden
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var moden, tog han sit Forslag tilbage (21. Maj). Da saa Regeringen 

i Efteraarssanilingcn i Okt. forelagde sit Udkast til en fælles For

fatning for Kongeriget og Slesvig, blev K, Medlem a f Forfatnings- 

udvalget, men hans vidtgaaende demokratiske Ændringsforslag om 

Valgret og Valgbarhed, om aarligc Samlinger, om Forbud mod 

ministerielle Embedsmænds Udnævnelse til Medlemmer af Rigs- 

raadet m. m. forkastedes alle. Ved Valgene til det nye Rigsraad 

valgtes han 29. Marts 1864 til Landstingsmand for 11. (vestjyske) 

Kreds, men kunde paa Grund a f Krigen ikke give Mode i Rigs- 

raadet; Østerrigerne holdt ham feengslet ved Hovedkvarteret i Kol- 

ding og toge senere hans Æresord paa, at han ikke vilde forlade 

sit Hjem.
Her levede han nu i Ro i nogle Aar i travl Syslen med sin̂  

Mollebedrift (han havde 1854 kjobt Bevtoft Vandmølle a f  Staten og 

bygget en Vejrmølle i Nustrup) og sit Landbrug, især med betyde

lige Engvandingsanlæg efter egen Methodc langs Bevtoft Aa, hvorom 

han senere udgav et lille Skrift, og da der omsider 1867 skulde 

foretages Valg til don nordtyske Rigsdag, havde han i Førstningen 

stærke Betænkeligheder ved at lade sig vælge, men gav omsider 

efter for Folkestemningen og valgtes 12. Febr. 1867 med 15744 

Stemmer mod 2576. 1 Rigsdagen t Berlin stillede han iS. Marts

i Forening med Ahlmann til den nordtyske Forfatning Ændrings

forslag om, «at de Distrikter i Hertugdømmet Slesvig, hvis Befolk

ning der var tilsikret en traktatmæssig Ret til fri Afstemning om- 

deres Statsforbindelse, ikke hørte med til Forbundets Omraade». 

Forslaget blev naturligvis forkastet, men kort efter indledede Bis- 

marck Underhandlinger med den danske Regering om Udførelsen af 

Artikel 5 i Prager-Freden. Efter den nordtyske Rigsdags Opløsning 

gjenvalgtes K. 31. Avg. s. A. med 23841 Slemmer mod 1932. Ogsaa 

i den preussiske Landdag var K. Repræsentant for i. Kreds, forste 
Gang valgt 7. Nov. 1867 med 174 Stemmer mod 32, men da han 

og Ahlmann erklærede, at de ikke vilde aflægge Ed paa d ca 

preussiske Forfatning uden under Forbehold af Nordslesvigernes frie 

Afstemningsret, vedtog Kammeret i Dec., at de havde forbrudt 

deres Mandat. De gjenvalgtes i. Okt. 1868 (K. med 170 Stemmer 

mod 54), og da Kammeret nægtede at suspendere deres Edsaflæg

gelse, indtil Afstemningen i Nordslesvig havde fundet Sted, nedlagde 

de i Nov. s. A. deres Mandater. Atter gjenvalgte 15. Sept. 1869 

(K. med 173 Stemmer mod 32) gjorde de deres Edsaflæggelse af

hængig a f  Kammerets Opfattelse a f Preussens Forpligtelse efter
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Artikel 5, og da Kammeret i Okt. nægtede at udtale sig derom, 

forlode de Berlin.

Ved den fransk't>'ske Krigs Udbrud i Juli 1870 blev K . tillige 

med 4 andre Nordslesvigere bortslæbt og holdt fangen til ind i 

Nov. paa Fortet Lotzen ved den russiske Grænse. Kort forinden 

havde han udgivet «Diplomatisk og parlamentarisk Udvikling a f det 

nordslesvigske Spørgsmaal, en Memoire til det tyske Folk*. T\\ 

den tyske Rigsdag valgtes han 3. Marts 1871 med 12593 Stemmer,

10. Jan. 1874 med 11931, 10. Jan. 1877 med 10695 ^8 3̂ * J'*̂ * 

med 9991 St. Han mødte i disse Aar i alle Samlingerne i Berlin 

og hævdede ved enhver Lejlighed, hyppig gjennem Ændringsforslag, 

Nordslesvigernes Ret til fri Afstemning. For sin Person vandt han 

megen Sympathi hos Rigsdagens Medlemmer, fornemmelig hos 

Centrum, Elsasserne og Polakkerne, men ikke for sin Sag, og da 

han 1877 stillede Forslag om at træffe Forberedelser ti! en .Afstem

ning i Nordslesvig, kom det 19. April til en lang Forhandling, 

som endte med, at den tidligere dan.ske Forbundsgesandt, Stats

sekretær B. Biilow (III, 275) bebudede den Ophævelse a f  Artikel 5, 

som paafulgte Aaret efter. I den samme Aarrække gjenvalgtes han 

den ene Gang efter den anden til Landdagen (16. Nov. 1870 med 

189 Stemmer mod 26, 27. Okt. 1871 med 185 St. mod 23, 4. Jan. 

1872 med 168 St. mod 21, 4. Nov. 1873 med 188 St. mod 32, 27. Marts 

1876 med 178 St. mod 37, 7. Nov. 1879 med 157 St. mod 53), men 

kom aldrig til at deltage i Forhandlingerne i dette Kammer, da 

han lige til det sidste nægtede at aflægge Forfatningseden.

I de sidste .Aar af hans Liv var hans Helbred svagt, men sin 

faste, gudhengivne 'fro  paa de danske Slesvigeres retfærdige Sag 

og dens endelige Sejer bevarede han til sin Dødsdag, 27. Avg. 1881. 

Over hans Grav paa Bevtoft Kirkegaard, i Ribe og i Skibelund 

Krat er der rejst Mindesmærker for ham, og hans Navn er ind

hugget i Skamlingsbankestøtten. Han blev 26. Juli 1840 ægteviet i 

Gram Kirke til Bolette Christine Thomsen (f. 28. Avg. 1821), Datter 

a f Gaardejer i Skodborg Thomas 1'.
Harfod, Dansk Rigsdagskal. S. 277. Illusir. Tid. Nr. 1146. Hojskolebladet 

1887, 8. 4^2. f f . H. ffiort-Lorenzen.

K riig e r  (Cruger), Sim on, 16S7— 1760, Kirurg. Hans Forældre 

vare Skoleholder Johann Kroger og Heivig .Andersdatter. Hans 

Fødselsdag og Fødested ere ubekjendte. Som en ung Barberkimrg 

a f  lovende Evner fik han ikke alene Lejlighed til at uddanne sig
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paa den ssedvanlige Svendefart, men knyttedes ogsaa tidlig som 

Discipel og Amanuensis til den forholdsvis kundskabsrige og mellem 

Doctores optagne forhenværende Amtsmester Johannes de Buchwald 

(III, 225); 1712 ansattes han som Marinekirurg under Jens Bings 

Overmedikat, 1715 som Kirurg ved Krigshospitalet paa Ladegaarden, 

og 1720 opnaaede han at blive Regimentskirurg ved Drabantgardcn 

og kongl. Livkirurg. Tillige udfoldede han nu en betydelig Maiiu- 

duktørvirksomhed for Barbersvendene og udgav i den Anledning 

en kort anatomisk Ledetraad: «Generaltabcllen von den Gebeinen 

des mcnschlichen Kdrpers» (1721, Fol.). Sammen med Livkiriugi- 

katet betroedes der ham Posten som kongl. Kammertjener med en 

Oage a f 400 Rdl., men dermed var hans Held foreløbig forbi. Han 

indvikledes i de daværende Hofintriger mod Dronning Anna Sophie 

og maatte i Sommeren 1728 pludselig opgive sin Stilling og forlade 

l^andet. Ledsaget a f en ung Søn, han havde i sit 1714 indgaaede 

Ægteskab med Margrethe f. Schmidt, og som ogsaa var bestemt 

for Kirurgien, rejste han til Paris, hvor Anatomi og Kirurgi netop 

den Gang toge et glimrende Opsving, og hvor han særlig nod godt 

a f  sin berømte Landsmand Winslows Vejledning. Efter Kong 

Frederik IV ’s Død kom K. 1731 tilbage til Kjøbenhavn og doku

menterede derefter sine udvidede Kundskaber og Erfaringer ved, 

assisteret a f sin Søn, at holde anatomiske og kirur^ske Øvelser for 

Barbererne. Han blev Huslæge hos Hofprædikant Bluhme, kom 

vistnok derved i Forbindelse med A . Hojer ligesom ogsaa med

J. L. Holstein og havde som et a f  Ofrene for Anna Sophies Uvilje 

gunstige Betingelser for at komme i Gunst hos den nye Konge.

Den Plan, som K. sikkert allerede tidlig havde undfanget om 

at reformere den hidtil meget tarvelige danske Harberkirurgi, navnlig 

ved Oprettelse a f en selvstændig kongelig Læreanstalt under hans 

Ledelse og nærmest efter fransk Mønster, søgte han nu a f al Kraft 

at realisere. 1732 kunde han efter kongelig Befaling forelægge ud

førlige Promemorier desangaaende for Regeringen, og skjønt han 

mødte Modstand saa vel hos Rivaler, der omgikkes med lignende 

Planer, som hos det medicinske Fakultet og de privilegerede .Amts

mestre, naaede han ved Energi og Snarraadighed sit Maal i 1736; 

ved den 30. April s. A. emanerede kongl. Anordning indrettedes 

ikke alene en saadan Læreanstalt (Theatrum anatomico-chirurgieum), 

men han stilledes i Spidsen derfor som en Generaldirektør, der 

«alene skulde gouvernere alle Sager, som angaa Kirurgien i Kon

gens Riger og Lande» —  altsaa med en ganske overordentlig

Dan«k biogr. Lex. IX. Okt. 1895. 37
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Magtfuldkommenhed ligesom ogsaa med en anselig aarlig Gage a f  

800 Rdl. Endnu samme Foraar havde han sin Anstalt fuldt færdig 

i en Gaard paa Kjobmagergade i rummelige Lokaler, der i den 

følgende Tid ogsaa fik en smuk ydre Udst)Telse.

Lige over for dette imponerende fait accompli nedlagde hans 

Fjender dog ikke Vaabnene, og han hk i den følgende T id  mange 

Kampe at bestaa. Navnlig blev hans hele Magtstilling stærkt truet, 

da hans tro Beskytter A. Hojer i 1759 var død, og der i 1740 ved 

en kongl. Forordning var grundet en ny Medicinalavtoritet med et 

M3mdighedsomraade, der skulde omfatte hele Medicinalvassenet, 

nemlig det anselige CoUegium medieum, hvis egentlige Medlemmer 

vare Kirurgernes fødte Fjender Fakultetsprofessorerne og Livmedici, 

medens K . kun skulde ko)ites dertil som Assessor. 1 den heftige 

Kam p, han i de følgende Aar maatte føre, gik han dog ogsaa 

sluttelig a f  med Sejeren; navnlig lykkedes det ham fuldstændig at 

forhindre Fremkomsten a f  den Medicinalanordning, som Kollegiet 

havde det Mandat at udarbejde, og som særlig skulde indskrænke 

hans Magt. I snild Taktik, i Kraft og hensynsløs Ubøjelighed viste 

han sig at være sine fornemme Modstandere langt overlegen, og 

sine farligste Modstandere, Amtsbarbererne, forstod han at afvæbne 

og forsone ved nogle Indrømmelser, hvorved deres vundne Privi

legier væsentlig bevaredes. Da han 1746 nød den Udmærkelse at 

blive udnævnt til Justitsraad og derved kom op i Rang med Uni

versitetsprofessorerne, vare hans Trængselsaar afeluttede og hans 

souveræne Magt over alt, hvad der angik Kirurgien, i Hovedsagen 

opretholdt.

Sin Virksomhed i 1 læreanstalten, som han strax 1736 havde 

paabeg)mdt med Bistand a f sin nævnte Søn og fortsat i Kamp- 

aarene, kunde han nu uforstyrret tage sig a f til Ophjælpning a f  

den danske Barberkirurgi og særlig til Uddannelse a f  dygtige Mili

tærlæger. Han havde erhvervet sig solide Kundskaber og praktisk 

Færdighed i Anatomi og Kirurgi og var for saa vidt sin læ rer

opgave voxen, om han end var blottet for virkelig videnskabelig 

Dannelse og overhovedet var alt andet end lærd. Som Forfatter 

er han kun optraadt med Publikationen a f de nævnte General- 

tabeller og en lille Katalog over Samlingerne i læreanstalten. 

Sønnen synes at have været en udmærket og a f  Disciplene skattet 

læ re r  ligesom ogsaa, i Modsætning til Faderen, en fordringsløs, 

for sin stille Gjeming levende Personlighed. Men han døde i 

en tidlig Alder, og derefter traadte forskjellige Mangler ved Lære-

L.
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anstalten tydelig frem, skjønt K . i øvrigt havde det Held baade i 

sin tidligere og sin senere Virksomhedsperiode at have Disciple, der 

gjorde Anstalten Æ re. Ikke blot forsømtes i høj Grad den K. fjærnt- 

liggende, vigtige medicinske Side i Undervisningen —  han forstod 

med Omgaaclse a f et Reskripts Paalydende at holde Fakultetets 

iVIedlemmer borte fra sine Examiner — , men ogsaa den anatomisk

kirurgiske Undervisning, hvortil han begrænsede sig, blev efter kom

petente Vidnesbyrd efterhaanden temmelig utilfredsstillende, saa at 

de a f An.staltcn fremgaaede Kirurger i det hele næppe vare meget 

dygtige eller kundskabsrige. K. synes navnlig at have interesseret 

sig for Afholdelse a f Examiner, hvor han kunde vise sig i sin Magt

udfoldelse.
Det er overhovedet ikke som egentlig kirurgisk Reformator, 

men derimod som kirurgisk Magthaver, som praktisk dygtig Ad

ministrator og Organisator, at han i sin indflydelsesrige og frem

skudte Stilling har sat sig de tydeligste Spor og ogsaa erhvervet 

sig Fortjeneste, om end hans Stridbarhed nok kunde vise mindre 

heldige Virkninger. Med sine Mangler betegnede hans Læreanstalt 

utvivlsomt et virkeligt Fremskridt i Uddannelsen a f  Barberkirurger, 

og i Oprettelsen a f en anden ikke mindre i lægevidenskabelig end 

i filanthropisk Henseende vigtig Institution, det kongl. Frederiks 

Hospital, havde han megen Del og viste sig utrættelig virksom 

baade som Medlem a f Kommissionen for Hospitalets Indretning og 

senere som tilforordnet i Direktionen. A t han i denne sin Egen

skab i øvrigt stadig var sig selv lig og ikke var nogen mild eller 

hensynsfuld tilsynshavende, foreligger der Vidnesbyrd om, blandt 

andet i hans Optræden mod Hospitalets Overmedikus jensenius. 

Naar han mod de øvrige Kommissionsmedlemmers Vilje tnimfede 

sin Protegé Amtsmesteren Spierling igjennem som Hospitalets Over

kirurg, var dette vistnok et a f  de mindre heldige Resultater a f 

den ubøjelige Kraft og Halsstarrighed, der aabenbart var et særlig 

fremtrædende Karaktermærke for denne i det hele mærkelige Mand, 

i hvis Portræt i det kirurgiske Akademi disse Karakteregenskaber 

ogsaa tydelig nok komme til Syne.

Han døde pludselig s6. April 1760. Ingen a f  hans Børn over

levede ham, men derimod Hustruen, der døde 22, Marts 1763.
Ingen»Uv, Danmarks I ^ e r  Laegeviesen II, 345 f. Bumzen, Chirurgien 

i Danmark i Mi<lten af forrige Aarhundrede. G. Norrie, Geoi^ lleuerinann. 

J. Peiersen, Den danske lægevidenskab 1700— 50. Ju l. Ptiersm .

3 7 *
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K riis ick e , P a u l G eorg, 1641— 1723, Digter, blev født 10. Okt. 

1641 i Slesvig By, hvor Faderen, Joachim K., den Gang var By- 

skriver. (Flere saa vel ældre som nyere Forfattere angive dog Gra- 

bow i Pommern som hans Fødested.) Faderen blev allerede i 

Sønnens tidligste Barndom oftere forfl)ttet, og K. modtog derfor 

Undervisning paa adskillige Steder i Brandenborg og Meklenborg. 

1666 kom han til Jena og studerede Lovkjmdighed. Efter mang

foldig Omflakken i Tyskland bosatte han sig 1675 i Hamborg, først 

som Privatlærer, fra 1679 som Lærer ved Gjonnasiet (Johanneum); 

blev 1684 Subrektor, 1699 Konrektor. S. A. fik han Magistergraden 

i Wittenberg. Med Gymnasiets Rektor Dassow havde han en Række 

Stridigheder. 1719 afskedigedes han paa Grund af Alder og Svagelig

hed og døde i Hamborg 9. April 1723. K . har et betydeligt Navn 

inden for den tyske Kunstdigtning. Han var Poeta laureatus og 

Medlem a f det Zesenske Digterselskab. Som Versemager i Latin 

og Græsk og med umaadelig Færdighed i at lege med Formerne 

søger han sin Lige. At skrive et Digt paa 142 Vers, i hvilke hvert 

Ord begynder med Bogstavet S, var Sraaating for ham.
Allg. Deutsche Biographie XVII, Moller, Cimbria l i t  11. A . Jantzen.

K ræ tzm er, A n d rea  M arie, 1812— 89, Danserinde. Den lille 

Andrea Moller udmærkede sig allerede som Balletbarn ved Opvakt

hed og gode Anlæg og tildrog sig første Gang Publikums Opmærk

somhed, da hun sammen med sin jævnaldrende ved Balletten 

Johanne Luise Patges 23. Jan. 1824 udførte Hovedpartierne i Ga- 

leottis Ballet «Bjærgbøndernes Børn og Spejlets. Hendes egentlige 

Virksomhed begynder med Theatersassonen 1829— 30, da Aug. Bour- 

nonville debuterede som Balletmester, og i de første .Aar fejrer han 

næppe cn eneste l'riumf, uden at hun har sin berettigede Part i

den. Hun begynder x. Sept. 1829 som Therese i »Gratiernes Hyl- 

<iing» og spiller allerede 20 Dage senere Titelrollen i «Søvngænger- 

sken», der med ét Slag gjør hende til Ballettens Primadonna (ud

nævnt til Solodanserinde 1830). Den danske Ballet har haft mange 

Kræfter, der i koreografisk Kunstfærdighed ragede langt op over 

A . K . —  1829 havde hun ægtet Kapelmusikus (Oboist) Chr. Fred. 

Krætzmer — , men yderst faa have kunnet maale sig med hende 

som mimisk Kunstnerinde. I saa Henseende understøttedes hendes 

medfødte Evner a f et udmærket Udvortes: en smuk, ikke alt for 

høj Figur og ualmindelig ædle Ansigtstræk, over hvilke der var 

udbredt et ganske eget Skjær af Renhed og Uskyld, hvortil kom
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cii ganske usædvanlig Ynde og Elegance \ hver Bevægelse. Med 

rette blev hun derfor Publikums Afgud. Hun skyldte BoumonviUes 

Instruktion meget, men til Gjengjæld stod den unge Balletmester i 

stor Gjæld til hende for den Maade, hvorpaa hun loste de Opgaver, 

han stillede hende. Hendes Kunstnerbane syntes saa lys, men 

skulde des værre alt for tidlig afbrydes, og var hun maaske selv 

ikke helt uden Skyld deri, f6r man paa den anden Side ganske 

sikkert frem imod hende med en utilladelig Haardhed og Vilkaar- 

Hghed. Forpint i 1831 dels a f Familiesorger og dels a f Sygdom 

bad hun l'heaterchefen, Kammerherre Holstein, om Fritagelse for at 

gjore Tjeneste, hvad Holstein ansaa for cn Chikane, hvorfor han 

dikterede hende Straf i Blaataam. 1 31 Dage sad Kunstnerinden 

arresteret i den samme Fangecelle, hvori man senere gav Morderen 

Ole Kollerød Plads, indtil et Alvorsord fra Frederik V I bragte hende 

paa fn Fod. Denne hensynsløse Medfart var Aarsagen til, at den 

berygtede Blaataarnsstraf for llieatcrpersonalet blev afskaffet. Kort 

efter at være kommen ud a f  Fængselet fejrede A . K . en a f  sine 

smukkeste Triumfer, som Margarethe i Balletten «Faust», og alt gik 

nogenlunde godt, indtil hun sidst i 1834 paa ny kom i Kollision 

med Theatrets Styrelse. Hun bad om Udsættelse med nogle Ballet- 

prøver, og under Paavirkning a f  Bournonvllle afskedigede da Hol

stein hende 28. Marts 1835 a f  Theatrets Tjeneste uden Pension. 

Hun betraadte Bræderne sidste Gang 17. Nov. 1834 som Therese i 

«Søvngængersken», og hermed var hendes Karriere afsluttet, thi at 

hun i Sept. og Okt. 1845 Gjæst at udføre sine 2

Glansroller i «Søvngængersken» og «Faust», førte ikke til noget 

nyt Engagement af den fejrede Kunstnerinde. Hendes vigtigste 

Balletroller ere foruden de allerede nævnte: 1829 T.ise i «SoIdat og 

Bondes, 1830 Virginic i «Panl og Virginie», 1831 Zefyr i «Zefyr 

og Flora», Lise i ^Victors Bryllup», 1832 Grevinde Vittoria i 

^Karnevalet i Venedig«, 1833 Louison i »Veteranen«, Baronessen i 

«Fanden er løs«, Giulietta i »Romeo og Giulietta«, ZoloC i »Brama 

og Bajaderen«. Hun døde i Kjøbenhavn 25. Jan. 1889.

Edgar Collin.

K ro n ik e, N iels S ven d sen , f  s. Chronich (III, 585).

K røp elln , H an s, — 1440, en tysk Adelsmand, der stammede 

fra Pommern eller Meklenborg, kom i Dronning Margrethes Tid til 

Danmark og nævne.s 1407 som Dronningens Skjænk; hau ægtede 

ogsaa en dansk Dame, Niels Krags Datter Cathrine. I Erik a f
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Pommerns første Aar var han Lensmand paa Baahus og Elfsborg, 

og 14^ fik han den overordentlig vigtige Stilling som Foged paa 

Stockholm Slot med det store Len, der hørte derunder. Dette 

Embede sad han inde med i en lang Aarrække, og modsat Kon

gens andre udenlandske Fogeder forstod han at gjøre sig vel lidt 

a f  Svenskerne. Den svenske Rimkrøimike priser ham højt: <De 

Bønder monne Hans takke; med Uret lod han dem ej beskatte; 

han gjorde dem Naade, hvor han maa; hvor han hørte nogen 

trætte, gjæm e skilte han dem ad med rette; det lønne ham Gud». 

Han hk ogsaa Sæde i Rigens Raad; mærkelig nok opnaaede han 

derimod aldrig Ridderslaget. D a det svenske Opror udbrød, kom 

H. K . i en vanskelig Stilling; han kunde ikke svigte sin Konge, 

og dog maatte han indrømme, at der var megen Grund til Mis

fornøjelse med Eriks Styrelse. 1434 nægtede han at overgive Stock

holm Slot til Engelbrecht Engelbrechtsson og afsluttede i Steden en 

foreløbig Stilstand med denne; i de følgende begivenhedsrige Aar 

optraadte han atter og atter som Mægler mellem Kongen og Sven

skerne, og det synes næsten, som om Erik har miskjendt hans 

ærlige Hensigter der\'ed, siden han 1435 maatte fratræde som Lens

mand paa Stockholm. 1 Steden fik han dog Aabo Len i Finland, 

som han beholdt til sin Død, 1440.
Sty^ ê, Bidrag t. Skand. Hist. II, S. XCIV. Cl f. CV. c v tll f, cx f.

K r, Er$l€%f.

K rø y e r , H an s E m s t, 1798— 1879, Komponist, blev født i 

Kjobenhavn 31. Jan. 1798. Hans Forældre vare Bogholder og Kas

serer ved Pram- og Stenførerinteressentskabet Bernt Anker K. og 

Johanne Margrethe f. Schroder. I 1815 dimitteredes han fra Borger

dydskolen i Kjobenhavn og tog Aaret efter den filologisk-filosofiske 

Examen. Begavet med et fint musikalsk Talent og en betydelig 

Humor tog han livlig Del i Datidens Studenter- og Musikliv. Da 

Smagen for Mandskvartetsang var bleven vakt i Kjobenhavn ved 

det tyske «Qvintchordiums» Besøg i 1819, og der efter dettes For

billede dannede sig flere «Qvartchordier», blev K. Medlem a f en 

saadan Studenterkvartet, for hvilken han skrev sin morsomme «nc 

første Prygl, vi i Skolen fik». Det var ogsaa ham, der skrev 

Melodien til Chr. Winthers «Her under Kathimlens rolige Skygge*, 

som blev sungen ved det Gilde i Regensgaarden 5. Juni 1820, der 

gav Stødet til Studenterforeningens Stiftelse; K. var selv en a f Stif

terne. I Foreningens første Visebog a f 1821 findes begge de nævnte
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Sange og ligeledes K.s «Muser har Glæden, Druen kjær» m. fl. a. 

T il samme Tid  hører ogsaa hans berømteste Sang, den endnu af 

alle sungne «Der er et yndigt I-and» a f Oeblenschlåger. Han op

gav nu ganske Studeringerne for helt at leve for Musikken og søgte 

sit Underhold som Lærer i Klaverspil og Sang, indtil han i 1844 

blev Hofkantor ved Christiansborg Slotskirke, hvilken Stilling han 

beholdt til sin Død. Hans Kompositionstrang ophørte imidlertid 

des værre snart, vistnok for en Del paa Grund a f  en beklagelig 

Mangel paa Energi og Arbejdslyst i Forening med cn noget over

dreven Selvkritik. Den noble og fintfølende, men lidt sære Mand 

levede et stille, ensomt Liv og omgikkes kun faa fortrolige Venner, 

der elskede ham og hans Muses Børn, som han imidlertid var for 

beskeden til at ville overgive til Ofifentligheden. Paa de faa Sange 

nær er derfor alt fra hans Haand nu tabt eller glemt; han har dog 

skrevet andet, saaledes Danse, der efter en yngre samtidigs (Fru 

Sødrings) Dom i ejendommelig Ynde skulle have haft ikke lidt til 

fælles med Chopins. I sine senere Aar var han meget sygelig, 

opgav nu endogsaa Klaverspillet og adspredte sig mest med Læs

ning; Sygdommen nedbrød hans Humør, men sit klare Hoved og 

sit for Nød og Fattigdom varmtfølende Hjærte beholdt han til det 

sidste. Han døde ugift 24. Marts 1879.
Ersiew, Forf. Lex. Schytte, Musiklex. Q , Si. Bri(ka.

K rø y e r , H en rik  N ikolai, 1799— 1870, Zoolog, er født 22. Marts 

1799 i Kjøbenhavn og Broder til ovennævnte Komponist H. E. K . 

8 Aar gammel blev K. sat i Borgerdydskolen i Kjøbenhavn, hvis 

Ledelse kort Tid efter overtoges a f den bekjendte Rektor M. Niel

sen. Denne Mands levende Interesse for Oldtidens Kulturhistorie 

og Sprog paanrkede K . og satte Spor i hans senere Liv. D a K . 

var 14 Aar, døde hans Moder, og da Faderen faa Aar derefter 

rejste til Vestindien, tog den gamle Læge Etatsraad F. L. Bang 

sig a f  Sønnen. 1816 blev K. dimitteret til Universitetet og tog 

Aaret efter den filologi.sk-filosofiske Examen, hvorefter han begyndte 

at studere Medicin. Efter et Par Aars Forløb opgav han Læge

videnskaben og tog iat paa historiske og filologiske Studier. Han 

følte sig stærkt fængslet a f  Studenterlivet, og det skyldes navnlig 

ham i Forening med Chr. Winther, der var hans Kontubernal paa 

Regensen, og Broderen Hans Em st, at Studenterforeningen op

rettedes (1820). —  D a det græske Folk 1821 havde rejst sig for 

at afkaste det tyrkiske Aag, blev K . grebet a f Begejstring for de
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undertryktes Sag, og hans ædle Natur, der hadede enhver Foru

rettelse, oprortes over de a f Tyrkerne udøvede Grusomheder. Han 

besluttede at stille sig i de for Friheden kæmpendes Rækker, og 

lidt ud paa Sommeren drog han afsted, understøttet ved tar\^elige 

Bidrag fra Studenterne. I Rostock traf han efter Aftale en Lands

mand, Studenten Joh. Henrik Stabeli, hvis Sekundant han nogle 

Aar tidligere havde været ved en Duel, og som ligeledes agtede 

sig til Grækenland. De tiJtraadte nu i Forening den lange, besvær

lige Rejse, der for en stor Del foretoges til Fods. Over Jæipzig 

og Munchen gik Rejsen under alle Haande Savn til Bern, hvor K. 

blev syg. l.angt om længe naaede de til Marseille, hvor en Mængde 

Filhellenere a f alle Nationer var samlet, for største Delen raa og 

vilde Æventyrere. Trods den yderste Sparsommelighed slap K.s 

faa Pengemidler op her under det lange, ufrivillige Ophold, og han 

led formelig Nød, indtil han uventet modtog 140 Specier fra Stu

denterforeningen i Kjobenhavn. Endelig indskibede Filhellenernes 

stærkt fortyndede Friskare sig i Jan. 1822 paa et lille fransk Fartøj, 

og efter en farefuld Sørejse naaede den i i  Dage senere til Nava- 

rino. Den Modgang, K. hidtil havde lidt, var dog for intet at 

regne mod den Skuftelse, der ventede ham i Grækenland. I Steden 

for et Heltefolk, der kæmpede en ædel Kamp for sit Lands Frihed, 

traf han en uvidende, demoraliseret Nation, hvis Krigsførelse var 

en Blanding a f Fejhed og Grusomhed. I Marts s. A . forlode K. 

og adskillige andre Filhellenere Grækenland, og efter langvarige, 

nødtvungne Ophold undervejs naaede han først hjem i Sept. 1S23. 

endnu fattigere, end da han drog ud.

Han tog atter fat paa sine filologiske Studier og skaffede sig 

de nødvendige Subsistensmidler ved at manuducere en Fætter til 

Studenterexamen. I Begyndelsen a f  1827 modtog K . Tilbud om 

en Adjunktplads ved Stavangers l^tinskole, og ffa Opholdet i denne 

By daterer hans levende Interesse for Zoologien sig. Mod Slut

ningen a f sit Ophold her blev han angrebet a f  en langvarig og 

farlig Nervefeber, under hvilken han blev kjærlig plejet a f  en 

ganske ung Pige, Birtha Cecilia Gjæsdal, som fulgte med ham til 

Kjobenhavn og senere (1833) blev hans Hustru. Kort efter sin Hjem

komst i 1830 blev K. ansat som Lærer i Naturhistorie ved Land- 

kadetakademiet (1831— 32), og da der ikke fandtes nogen brugbar 

Lærebog i dette Fag, blev det paalagt ham at udarbejde en saadan 

(•Grundtræk til Vejledning ved natmhistorisk Undervisning*, 1833). 

Som Lærer i Metropolitanskolen (1831— 34) og i Borgerdydskolen i
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Kjøbenhavn udgav han «Naturhistorisk Lærebog for de første Be« 

gyndere* (1834), der i de følgende 30 Aar udkom i 8 Oplag og —  

som K. senere smilende bemærkede —  havde indbragt ham mere 

end alle hans videnskabelige Arbejder tilsammen.

Med Sommeren 1834 begynder en ny Epoke i K.s viden* 

skabelige Liv, betegnet ved de Undersøgelser, som han i dette og 

det følgende Aar, ledsaget a f sin unge Hustru, paa Rentekammerets 

Foranstaltning foretog langs Danmarks Kyster for at gjøre sig be* 

kjendt med Fiskeriernes Tilstand. Fra denne Tid skriver sig hans 

Bekjendtskab med Konferensraad Jonas ColUn, som senere gjennem 

hele sit Liv blev ham en virksom Støtte og trofast Ven. Allerede 

1833 havde K. udkastet Planer til et stort Værk over Danmarks 

Fiskerier, men i sin Helhed blev dette aldrig publiceret. Hans i 

1837 udgivne Arbejde «De danske Østersbanker* er en Del af 

det paatænkte Værk, og det samme gjælder om hans berømte Ar* 

bejde tDanmarks Fiske*, der udgjør 3 tykke Bind og udkom i 

1838— 53. A f  den økonomiske og statistiske Afdeling ere senere 

nogle Brudstykker udgivne i «Tidsskrift for Fiskeri*, medens andre, 

til Dels ufuldførte, findes i Manuskript. 1837 erholdt K . Viden

skabernes Selskabs Sølvmedaille for sin Afhandling «Grønlands 

Amfipoder* (udk. 1838), og s. A. begyndte han Udgivelsen a f  

<Naturhistorisk Tidsskrift*, der hurtig samlede alle Datidens danske 

Naturforskere om sig og inden kort 'J'id vandt Ry overalt i Natur

videnskabernes Verden. I Forening med Eschrieht, Schouw og 

Collin stiftede K. paa samme Tid »Naturhistorisk Forening*. —  

Da den franske Regering i Foraaret 1838 udrustede Korvetten «la 

Recherche* til en videnskabelig Expedilion, der blandt andet skulde 

undersøge Spitzbergen, fik K . Tilbud om at deltage i denne Rejse 

og stødte til Expeditionen i Throndhjem. 'fil det store Pragtværk, 

hvori det videnskabelige Udbytte skulde nedlægges, leverede K. en 

Del Tavler over Fiske og Krebsdyr, men Texten udkom aldrig. 

I Efteraaret 1839 vendte han hjem til Danmark, blev i 1840 Medlem 

a f Videnskabernes Selskab og rejste s. A. med Fregatten »Bellona* 

til Sydamerika. 1842 blev ban Æresdoktor ved Universitetet i 

Rostock. S. A . blev han ansat som Assistent og kort efter som 

Inspektor ved det kongl. naturhistoriske Musæum. 1845 blev det 

overdraget ham at docere Zoologi ved Veterinærskolen, for hvis 

Elever han allerede 1838 havde udgivet »Grundtræk a f Zoologien*.

Efter den ældre Reinhardts Dod 1845 indgav K . 2 Ansøgninger 

om at blive hans Efterfølger ved Universitetet og ved det kongl.
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naturhistoriske Mus^eum. Han stod den Gang i høj Anseelse baade 

i sit Fædreland og i Udlandet, han havde, foruden de ovfr. nævnte 

Arbejder, udgivet en Mængde fortrinlige Afhandlinger, navnlig over 

Krustaceeme, og lagt Grundvolden for denne Dyreklasses senere 

videnskabelige Behandling, og det var ham derfor en bitter Skuf

felse, da han blev tilsidesat for den 14 Aar yngre Lektor ved Sorø 

Akademi Steenstrup, som den Gang kun havde skrevet 2 Arbejder, 

og for Mineralogen Pingel, der blev ansat som Musæets Over

inspektor. Fra dette Tidspunkt a f  blev K .s Liv en næsten uafbrudt 

Kjæde a f Modgang. I  184S indtraadte Steenstrup og Forchhammer 

som Meddirektører a f  Musæet, og da Pingel døde 1852, inddrog 

man Overinspektoratet. K .s ubøjelige Energi og medfødte Humor 

holdt ham dog endnu oppe, og med uformindsket Iver fortsatte 

han sine videnskabelige Undersøgelser. Men Striden blev haardere 

og haardere, og den førtes med en sjælden Hensynsløshed fra 

begge Sider, hvad enten den drejede sig om rent videnskabelige 

Spørgsmaal eller om administrative Forhold. K . fandt en kraftig 

og intelligent Forbundsfælle i J. C. Schiodte, medens Steenstrup, 

Forchhammer og den yngre Reinhardt i Forening førte Kampen 

imod ham. Senere sluttede Lægen R. Bergh sig til K ., medens

C. F. Lutken deltog i Striden paa Steenstrups Side. 1 1849 blev 

Statsunderstøttelsen til «Naturhist. Tidsskrift* inddraget, og dermed 

ophorte foreløbig dets Udgivelse, indtil Schiødtc i 1861 stillede sig 

i Spidsen for dets Fortsættelse. 1 den mellemliggende Tid publi

cerede K . de fleste a f sine Arbejder i Videnskabernes Selskabs 

Skrifter og Oversigter. Men hans Arbejdskraft var allerede stærkt 

svækket, hans Helbred nedbrudt. Efter en Rejse til de vestevro- 

pæiske og newfoundlandske Kyster i 1853— 54 var han saa svag, 

at der næredes Frygt for hans Liv. Hans Sygdom udviklede sig 

til en smertefuld Rygmarvslidelse, der mod Slutningen a f  hans Liv 

næsten lammede ham. Men i al denne Elendighed fornægtede 

hans stærke Aand sig ikke. Hans Kjærlighed til Videnskaben holdt 

ham oppe, og han arbejdede tidlig og silde, om end langsomt og 

raed Besvær. Ved sin overlegne litterære Dannelse, sit skarpe, 

ofte grovkornede Vid forstod han at holde sine Modstandere Stan

gen under de Fejder, der fulgte ham til hans Død. 1 1869 nodtes

K. af Helbredshensyn til at søge sin Afsked. En stor Del a f hans 

ældre og yngre Venner traadte sammen for at tilvejebringe et 

synligt Minde om hans Fortjenester a f  Zoologien. Planen fandt 

varm Tilslutning hos de fleste danske Naturforskere, og i Sverige
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og Norge kappedes de mest ansete Zoologer om at bidrage til 

dens Udførelse. Det blev bestemt, at en Medaille a f  betydelig 

Størrelse og med hans Portræt skulde overrækkes ham, men han 

oplevede ikke dens Fuldførelse. 14. Febr. 1870 døde han. —  1853 

havde han faaet Titel a f  Professor.

Foruden de Skrifter, som ovfr. ere nævnte, har K . publiceret 

en betydelig Række Afhandlinger, til Dels a f større Omfang. I 

• Naturhist. Tidsskrift* bl. a.: dchthyologiske Bidrag* (1S36— *47), 

«Om Snyltekrcbsene, især med Hensyn til den danske Favna* 

(1836— 38), «Om Pyknogonidernes Forvandlinger* (1840), «Bidrag til 

Kundskab om Pyknogoniderne eller Søspindleme* (1844), «Karcino- 

logiske Bidrag* (1844— 4̂9), «Bidrag til Kundskab om Snyltekreb* 

sene* (1863— 64); blandt hans Arbejder i Videnskabernes Selskabs 

Skrifter maa nævnes: «Monografisk Fremstilling a f  Slægten Hippo* 

l)Ttes nordiske Arter* (184a) og «Forsøg til en monografisk Frem* 

stilling a f Krebsdyrslægten Sergestes* (1859).
Erskw, Forf. Lex. Illustr. Tid. XI. Nr. 544. Erindringer a f H. K .s Liv 

18*1— 38 (1870). Gosch, Danmarks zooI<^. Lit. Jonas Collin.

K ro y e r , P e te r  S e v e rin , f. 1851, Maler. K ,, hvis Fader er 

ovennævnte Zoolog H. N, K ., er født i Stavanger 2I. Ju^i 1851. 

Som lille Dreng kom han til Kjøbenhavn og lagde tidlig afgjort 

Talent for Dagen, saa det allerede i hans 10. Aar kunde betros 

ham at udføre Tegningerne til et Værk over Snyltekrebsene; lidt 

senere kom han, efter i nogen Tid at have modtaget Vejledning 

af F. F. Helsted, ind paa Teknisk Institut, hvorfra han, 13 .\ar 

gammel, dimitteredes til Kunstakademiet; dettes Skoler gjennemgik 

han i Løbet a f  6 Aar og debuterede i 1871 paa Charlottcnborg 

med et Portræt af Maleren Frands Schwartz. 2 Aar senere kom 

hans udmærkede Portræt af Blomstermaler Ottesen, fremkaldt ved 

Bestilling fta Udstillingskomiteen, samt en Karton, som skaffede 

Kunstneren den mindre Guldmedaille og et Stipendium. Saa rejste 

han til Hornbæk og anlagde der sine første større Figurmalerier, 

«Smedjen 1 Hornbæk* og «Fiskerne ved Stokken*, der begge 

sammen med et Par Portrætter og* det fine Friluftsbillede «En Fisker 

stamper Orm* udstilledes i 1875. Disse Billeder vakte megen O p

mærksomhed saa vel ved kraftig Karakteristik a f  Figurerne som 

ved deres solide Gjennemførelse; det samme var Tilfældet med, 

hvad K . udstillede i de nærmest følgende Aar, Ting som < Morgen 

ved Hornbæks, «Hornbækfiskere paa Sildefangst* og «Børn ved
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Strandens. I Foraaret 1S77 drog han ud paa en 4 Aars Rejse, 

der blev a f  afgjørende Betydning for hans Udvikling. Gjennem 

Holland og Belgien, hvor han ivrig studerede i Gallerierne, gik 

han til Paris, paa hvis Salon han fandt meget, der vakte hans 

Beundring og æggede hans Selvkritik; det blev ham klart, at han 

endnu vilde kunne lære meget i Retning a f  malerisk Foredrag, 

i det hele a f  Teknik, og han lod sig da indskrive som Elev i 

Bonnats Atelier. Under denne fremragende Lærer arbejdede han 

omtrent 3 Fjerdingaar og begav sig saa (i Febr. 1875) til Spanien; 

i Madrids Kunstsamlinger fandt han en ny lærem ester i den væb 

dige Velasquez, a f hvis «Jx)s botrachos» (Drikkebrodrene) han 

malede en Kopi, der vidnede om den dybeste Indtrængen i den 

store Spaniers Aand og Udtryksmaade. Fra Madrid rejste han til 

(^ranada, i hvis Zigeunerbefolkning han fandt ypperlige Modeller; 

blandt andet malede han der det store «Sondagmorgen uden for 

en Ghitanobolig», som paa Udstillingen 1879 blev solgt til National- 

gallcriet. Den følgende Vinter tilbragte han atter i Paris, malede 

sin «Daphnis og Cloé», et glimrende Vidnesbyrd om det Herre

domme, han nu havde vundet over den nøgne Model, og tegnede 

paa ny under Honnat; Sommeren tilbragte han sammen med dyg

tige franske Kunstnere i forskjellige Smaabyer, særlig i Concarneau, 

hvor han malede Billedet a f «Kt Sardineri», der saa vel paa Pa

risersalonen som paa CharlottenborgudstUlingen 1881 vakte almindelig 

Beundring, ikke mindst ved den glimrende Redegjørelse for Rummet.

Rejsens næste Maal var Italien. I Rom tilbragte K . Vinteren 

1878— 79 for derpaa at tage Ophold i den lille By Sora i Kam

pagnen; der fuldendtes 2 a f hans Hovedværker, «Markarbejdere i 

Abnizzeme» og ^Italienske Landsbyhattemageres; for det sidstnævnte 

hk han en Medaille paa Salonen 1881; i Hjemmet forargedes ad

skillige over den realistiske Skildring a f den forkomne Haandværker 

og hans stakkels Drenge, men Ankerne overdøvedes dog snart af 

Beundringen for den eminente Klarhed og Kraft i Redegjørelscn 

for Situation og Karakterer, for Stemningens Styrke og for den 

glimrende Dygtighed, hvormed alt her var malet. F>fter et nyt 

Ophold i Rom, hvor den imponerende «Messalina», der nu findes 

i Gøteborgmusæet, blev til, rejste han hjem; det var i 1881.

I de følgende Aar levede K ., med Afbrydelse a f nogle Rejser 

til Frankrig og Italien, i Fædrelandet, dels i Kjøbenhavn, dels i 

forskjellige Fiskerbyer; sit sædvanlige Sommerophold har han haft 

i Skagen. Bestandig har han arbejdet med overordentlig Energi
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O g udfoldet en meget omfattende Produktivitet; her kunne kun 

enkelte a f  hans betydeligste Værker nævnes. 1 1882 malede han 

det prægtige Hirschsprungske Familiebillede, i 1885 det store Ska* 

gensbillede, der kom til Nationalgalleriet; Aaret derpaa kom hans 

forste Maleri med «Badende Bøm», i 1885 «Burmeister og Wains 

Jæmstøberi», 1886 «Musik i Atelierets, et monumentalt Mester

værk med kostelige Portrætfigurer i glimrende Komposition (Musæet 

i Christiania), og i 1895 «Borsbilledets med dets mange udmærkede 

Portrætter a f kjøbenhavnske Handelsherrer i livfuld Gruppering. 

Mærkeligst i hele K .s Produktion er maaske dog det store Billede, 

i hvilket han paa Bestilling a f  Brygger Carl Jacobsen samlede 

Portrætterne a f  Komitémedlemmerne for den franske Udstilling i 

Kjøbenhavn 1888. Men ved Siden heraf maa mindes om de mange 

ypperlige Malerier, han har udført a f  Fiskerbefolkningen paa Skagen 

og a f  de Kunstnere, der om Sommeren færdes deroppe, samt om 

Rækken a f  hans kostelige Enkeltportrætter (Meldahl, Fr. Sørensen, 

Tietgen, Phister og mange andre); nogle Portrætbuster, han har 

udstillet (Drachmann, M. Ancher o. fl.), udmærke sig ved levende 

og karakteristisk Opfattelse og megen Friskhed i Behandlingen.

Allerede i en ung Alder stod K . i sit Fædreland almindelig 

anerkjendt som en a f dettes mest fremragende Malere; ogsaa i 

Udlandet har han vundet betydeligt Ry og mange Æresbevisninger; 

paa de store Udstillinger er der gjentagne Gange tilkjendt ham 

Medailler, hans Arbejder ere bievne indlemmede i ansete Gallerier 

•—  Pinakotbeket i Miinchen kjøbte saaledes i 1892 et a f hans 

Skagensbilledcr — , og hans Selvportræt har faaet Plads i Pitti- 

galleriet i Florents. Gjennem hele hans Virksomhed spores en 

stærk og uafbrudt Udvikling; han, der alt fra første Færd viste sig 

i Besiddelse a f  skarp psykologisk Sans og ualmindelig Evne til at 

give sine med stor Energi opfattede Naturindtryk Form, har i 

Aarenes Løb holdt disse sine Evner i stadig Væxt, er bleven altid 

klarere, altid stærkere i Følelsen, samtidig med at han har uddannet 

sig til en lige saa sikker Kompositør og Tegner som rig og djærv 

Kolorist. I rent teknisk Henseende staar han vel højere end nogen 

anden dansk Maler i ældre eller nyere Tid.

K. ægtede i 1889 Marie l'riepcke, Datter a f Væveridirektør T . 

og Minna f. Kindler.
S. Muller, Nyere dansk Malerkunst. ^ g ttrd  AfUller.

V . d. K u h ia , A re n t, 1599— 1658, a f cn gammel bremisk Slægt, 

var Søn a f Benedict v. d. K. til Kuhia og Hedevig v. Issendorf
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og blev fodt paa sin Fædrenegaard 2. Febr. 1599. 1611 kom han

som Edelknabe til det oldenborgske H of (til 1615), blev derpaa 

Page hos Fyrsten a f  Anhalt og tjente siden fra 1618— 21 Ærkebispen 

a f  Bremen, Hertug Johan Frederik, forst som Edelknabe og siden 

som Hofjunker. Efter en længere Rejse i de tyske Lande, Italien 

og Frankrig traadte han 1625 alter i sin sidste Herres Tjeneste, 

nu som Staldmester, roen forlod denne Stilling 2 Aar efter for at 

overtage en Plads som Kammerjunker hos den danske Prins Frederik 

(senere Frederik III), med hvem han derefter berejste Holland og 

Frankrig. J632 udnævnte Kong Christian IV  A . v. d. K . til sin Stald

mester, og denne Stilling beklædte han til Kongens Dod. Desuden 

brugtes han til flere udenlandske Sendelser, og 1645 beordredes 

han som Marskal til Grænsemødet med de svenske. Han havde 

forskjellige Forleninger: Vesteraalen og Lofoten i Norge 1638— 42, 

Dalum i Fyn 1642— 45 og Kronborg, Frederiksborg og Abraham- 

strup fra 1645, dc 2 sidste til 1648, men Kronborg til sin Død, 

som indtraf sammesteds 14. Febr. 1658. Kongen havde 1643—47 
betroet ham Tilsynet med Ulrik Chr. Gyldenløves Gaarde Ulriks- 

holm, Trellcrup og Østergaard. A. v. d. K., som 2. Okt. 1642 havde 

ægtet Anne Iversdatter Vind (f. 1622, levede endnu 1674), blev 1643 

naturaliseret som dansk Adelsmand, men Slægten uddøde her i 

Landet alt med hans Sønnedatter. Han ejede Løjtved i Fyn, som 

han 1652 havde kjøbt a f Fru Karen Krabbe.
J. D. Karsker, Ligpræd. ov. A. v. d. K. ThUeL

K u h lau , D aniel F re d erik  R udolph, 1786— 1832, Komponist. 

Frederik K. blev født 11. Sept, 1786 i Uejfeen i Hannover, hvor 

hans Fader. Johan Carl K ., var Hoboist ved et hannoveransk Linje- 

regiment og i øvrigt ernærede sig ved Musikimdervisning; Moderen 

var Charlotte Dorothea f. Seger. Det var et temmelig fattigt Hjem, 

i hvilket K. opvoxede mellem mange Søskende, og han fik kun en 

tarvelig Opdragelse i sin Barndom; Faderen gav ham selv lidt 

Undervisning i Musik, uden at der dog var taget nogen Bestem

melse om, at han skulde uddannes til Musiker. Et Tilfælde afgjorde 

hans Skæbne, i det han i en Alder a f o. 9V8 Aar paa en mørk 

Aften paa Gaden i Luneburg, hvortil hans Forældre den Gang 

vare flyttede, faldt med cn Flaske, der knustes og sloges ind 

! hans Hoved. Under et langt og smertefuldt Sygeleje, der 

endte med, at han mistede sit højre Øje, fandt man paa, for at 

adsprede Barnet, at anbringe et Klaver tværs over hans Seng, og
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imder den idelige Beskæftigelse med dette Instrument, der snart 

blev hans kjæreste Adspredelse, bleve Forældrene opmærksomme 

paa hans vaagnende musikalske Evner. Saa snart han derfor var 

bleven rask, søgte man at skaffe ham en bedre Undervisning i 

Musik, og en Organist Ahrenbostel blev hans Lærer i Klaverspil. 

Ogsaa hans Kompositionsevner robede sig i denne unge Alder, 

i det han hos en fløjteclskende Urtekræmmer tjente sig Rosiner og 

Mandler ved at skrive nogle Smaastykker for Fløjte, som han bragte 

ham under Foregivende af, at de vare fundne hjemme hos Faderen; 

Fløjten blev alle hans Dage den Hjælper, som maatte træde til, 

naar det kneb med Indtægterne.

Efter nogle Aars Forløb, i hvilke han synes at have besøgt 

en Skole i Brunsvig og samtidig der at have givet en Præsts Børn 

Undervisning i Musik, kom han 1800 eller 1801 til Hamborg, hvor 

han hk den musiklærde Kantor og Musikdirektør C. F. G. Schwenke 

til Lærer. Under dennes strænge, men dygtige Ledelse tilegnede 

K. sig den grundige theoretiske Uddannelse, hvorom alle hans 

Kompositioner bære Vidnesbyrd. Schwenke, der satte megen Pris 

paa sin begavede Elev, underviste ham gratis, men i øvrigt maatte 

K. ved Musikundervisning selv sørge for sit Underhold; samtidig 

uddannede han sig ogsaa praktisk paa flere Instrumenter, Fløjte, 

Violin og Violoncel, men især dog paa Klaver, paa hvilket Instru

ment han opnaaede en sjælden Færdighed. Den livsglade unge 

Mand blev snart en søgt Deltager i private og offentlige Musikunder

holdninger, han komponerede for Sang, Klaver, Fløjte og Str>'ge- 

instrumenter, senere (bl. a. i Vinteren 1808— 9) optraadte han 

offentlig som Solospiller paa Klaveret, og i Maj 1810 udkom hans 

Opus 1— 3, 3 Rondoer for Pianoforte, i Leipzig.

Da grebe ydre Omstændigheder for anden Gang afgjorende ind 

i hans Skæbne. I Slutningen a f 1810 blev Hamborg fransk, og en 

Dag erfarede K ., at han stod paa Listerne over dem, der skulde 

udskrives til Soldat. Han flygtede da og ankom under et paataget 

Navn til Kjobenhavn, hvor han i den første Tid holdt sig skjult af 

Frygt for Eftersøgelse, men snart efter optraadte offentlig under sit 

rette Navn og gav en Koncert paa det kongl. Theater 23. Jan. 1811. 

Denne forste Koncert ftilgtes a f flere, paa hvilke han høstede 

almindelig Beundring ved sit mesterlige Spil; inden .\arets Udgang 

var han tilsagt til at spille for Dronningen, og adskillige ansete 

rausikelskende Huse aabnede sig for ham, saaledes Konferensraad 

Bruns, hvis Datter Adelaide B. han dedicerede 6 «Canzoni» (1813),
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Og Løvenskiolds paa Løvenborg. Med Weyse traadCe han snart i 

Berøring og dedicerede denne sin Klaverkoncert i C-Dur, den 

Komposition, hvormed han havde introduceret sig hos det kjøben- 

navnske Publikum ved sin første Koncert. I 1813 hk han Titel a f 

Kammermusikus.

Oehlenschlager har Æ ren a f  at have opdaget K.s sjældne Be* 

gavelse som Operakomponist. Han opsøgte den unge fremme<le 

Musiker, drog ham til sig og overdrog ham at komponere Musikken 

til «Røverborgen*. Dette Syngespil, som for en Del er komponeret 

under et Sommerophold paa Løvenborg i 1813, opførtes første Gang 

26. Maj 1814 og kan med rette siges at have aabnet en ny Æ ra 

for Musikken i Danmark. Den Luftning a f  Romantik, som aander 

over denne Komposition med dens karakteristiske og betagende 

Melodier, dens brogede, livlige Kolorit, dens om Cherubini min

dende harmoniske og kromatiske Ejendommeligheder og den glim

rende rige Instrumentation, var noget nyt paa den danske Scene, 

som den Gang under Kunzens Ledelse endnu stod paa et i 

musikalsk Henseende helt gammeldags, næsten formozartsk Stand

punkt. «Røverborgen* vakte derfor megen Opsigt og gjorde stor 

Lykke hos Publikum; men i de musikalske Kredse, hvor Kunzen 

og Schall regerede, stødte den paa Modstand, og Kunzen udtalte 

sig temmelig skarpt imod K.s moderne Musik og Efterligningen a f 

Cherubini, hvem K. i høj Grad beundrede og upaatvivlelig ogsaa 

var paavirket af. Disse Angreb fra en Mand, hvis Gunst han tid

ligere havde besiddet, men som nu vendte sig imod ham, gjen- 

gjældte K. paa en ejendommelig, om just ikke ædel, Maade ved et 

Par musikalske Kanoner, «0  du Nase aller Nasen* og «Åch, Musik 

von Cherubini*, i hvilke han raillerede over Kunzens Udseende og 

over hans Musik. Den musikalske Kanon var den Gang i Mode, 

og K . var en Mester i at skrive disse kontrapunktiske Kunststykker, 

hvorved han forstod at opnaa en meget komisk Virkning. Allerede 

medens han levede i Hamborg, havde han moret sig hermed, og 

det vedblev lige til hans Livs Ende at være hans Fornøjelse at 

skrive Kanoner og Kanongaader. 1 en Aarrække forsynede han 

«Allgemeine musikalische Zeitung* med saadanne, og i den uden

landske musikalske Verden var han almindelig kjendt som den 

store Gaadekanonbygger; da Beethoven første Gang saa K., udbrød 

han: «Ah, der grosse KanonierU
Baggesen var den næste danske Digter, der forsynede K. med 

en Operatext, i det det blev denne overdraget at skrive Musikken
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til «Trylleharpen», som opfortes første Gang 30. Jan. 1817. Denne 

Komposition fik han dog kun liden Glæde af, i det de bekjendte 

Theaterspektakler, som udbrøde ved Stykkets anden Opførelse paa 

Grund af Baggesens formentlige Plagiat, foranledigede dets Hen

læggelse; i 1819 fremtoges det paa ny, men gjorde ikke Lykke og 

gik kun én Gang. Kun Ouverturen er udkommen, og et enkelt 

Musiknummer er indlagt i «Kjobmanden i Venedig»; ellers er dette 

Arbejde, der næppe heller hører til K.s bedste, blevet overgivet 

til Forglemmelsen.

Da K . i 1810 udvandrede til Kjobenhavn, var det ikke hans 

'Panke at blive her, og endnu i 1812 betegner han sit Ophold i 

Danmark som foreløbigt. Men efter at han i 1813 var bleven 

karakteriseret som kongl. Kammermusikus og s. A« var bleven 

naturaliseret som dansk Undersaat, synes han at have gjort sig 

fortrolig med den Tanke at skifte Fædreland. De første Aar af 

hans Ophold her vare imidlertid i pekuniær Henseende en meget 

vanskelig Tid for ham. For at leve maatte han give Musikunder

visning; men dette hadede han, og saa snart han kunde det, op

hørte han dermed og var senere aldrig til at bevæge til at paatage 

sig nogen Information. Kun i Musiktheori og Komposition vedblev 

han at give Undervisning, og Antallet a f  yngre Komponister og 

Musikere, som have søgt Vejledning hos ham, er ikke ringe; til 

de bekjendteste høre Frohlich, Gebauer og til Dels Løvenskjold. 

Hans Uvilje imod Information staar i Forbindelse med hans Ulyst 

til fast Beskæftigelse. I 1816— 17 var han under Kunzens Sygdom 

midlertidig ansat som Syngemester ved Theatret; men da Kunzen 

døde, og Schall blev dennes Efterfølger som Kapelmester, opgav 

han denne Stilling, til Dels vel ogsaa for ikke at stoa under Schall, 

hvem han som Musiker havde meget ringe Respekt for.

1 1814 vare hans økonomiske Vanskeligheder bievne yderligere 

forøgede, i det hans gamle Forældre vare flyttede til ham tillige 

med hans yngste Søster; denne skulde føre Hus for ham, som huo 

hidtil havde gjort det for Forældrene, men hverken hun eller han 

vare praktiske eller økonomiske. Komposition a f  let afsættelige 

mindre Sager blev da den Indtægtskilde, hvortil han væsentlig var 

henvist, og her var det da først og fiemmest Fløjten og dernæst 

Klaveret, som bleve Hjælpen i Nøden. IHøjten var den Tids ud

prægede Modeinstrument, og alt, hvad han kunde skrive for dette 
Instrument, fandt villig Modtagelse hos Forlæggerne og rivende 

.\fsætning. Han har da ogsaa skrevet en Mængde Fløjtemusik.

Dansk Uogr. Lex« IX* Okc* <89$. 38
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lige fra Soloer for i  Fløjte til Kvartetter for 4; meget a f  dette har 

kun været Øjeblikkets Børn. der for længst ere glemte, men de 

større Kompositioner, bl. a. hans koncerterende Duos for 2 Fløjter, 

have blivende Værd og vidne oro et sjælden indgaaende Kjend« 

skab til Fløjtens Behandling og Ydeevne. Intet Under derfor, at 

han i Udlandet gjaldt for <le grand maitre de fl(lte», ligesom han 

fejlagtig er blcven gjort til Fløjtist i det kongl. Kapel; Sandheden 

er, at han ikke kunde spille sine egne Fløjtekompositioner, men, 

naar han havde skrevet noget, gjæme gik ud ti) Fløjtisten P. C. 

Bruun paa Falkonergaarden for at konferere med ham om sit Ar* 

bejde. Kompositioner for Klaveret frembøde allerede større Vanske

ligheder. Smaasager, som Variationer over bekjendte Melodier

o. desl., anbragtes let, men større Kompositioner fandt ikke saa 

stor Imødekommenhed hos Forlæggerne. Dog foreligger der ogsaa 

en meget stor Mængde Kompositioner for dette K.s egentlige In

strument, Rondoer, Sonatiner, lettere og vanskeligere Sonater, som 

vidne om hans uudtømmelige Opfindsomhed og store Kjendskab 

til Instrumentets Teknik. Skjønt meget heraf for længst er glemt, 

har dog en betydelig Del a f  disse Kompositioner holdt sig i Live, 

dels ved deres musikalske Værdi, dels ved den store instruktive 

Brugbarhed, der har gjort dem til saa mange Tusender unge Klaver- 

elevers første Repertoire. —  Selv i saadanne mindre Kompositioner 

træder K.s grundige musikalske Lærdom ofre frem, saaledes i de 

omtalte koncerterende Fløjteduetter. A t Komponisten imidlertid 

ofte maaite fole Trang til at arbejde i større Former, er selvfølge

ligt; men for ham, som paa Grund a f Forholdenes Magt først og 

fremmest maaite se paa, hvad han kunde faa udgivet, tilbød der 

sig ikke saa hyppig Lejlighed til at tilfredsstille denne Trang. 

Han har skrevet 4 Klaverkvartetter, 3 Kvintetter for Fløjte og 

Strygeinstrumenter m. m.; flere af disse Kompositioner falde dog i 

en senere Periode a f hans Liv. Naar Weyse sagde: «Han skriver 

sig Hæder og Æ re fraU saa kunde ganske vist en saadan Pro

duktivitet indeholde en Fare for Komponisten; men det er netop 

et Vidnesbyrd om hans skabende Kraft, at den ikke syntes at 

svække hans Produktionsevne for den store Komposition. Han 

arbejdede ogsaa med en overordentlig Lethed; saaledes ere de 4 

Sonatiner, Op. 88, netop nogle af de mest yndede, skrevne paa en 

Lørdag Eftermiddag og den paafølgende Søndag Morgen, medens 

han samtidig var beskæftiget med Kompositionen a f «Hugo og 

Adelheid*.
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I iSiS tillagdes der K. den ved Harpenisten Juncks Dod ledig- 

blevne Gage a f 300 Rdl. som kongl. Kammermusikus. Dermed 

fulgte den Forpligtelse foruden efter Tilsigelse at spille Klaver i de 

kongelige Gemakker tillige at skrive Lejlighedsmusik til Hoffcls 

Brug eller, naar dette ikke befaledes, Musik for Theatret. Der 

sendtes ham snart efter en Text til et Syngespil, «Elisa» a f Boye, 

som blev opfort i. April 1820. Musikken manglede maaske noget 

a f  <Roverborgens» Friskhed, hvad der vel nærmest havde sin Aar- 

sag i den udramaiiske Text; men i det hele er den fortræffelig og 

paa sine Steder a f stor Skjønhed. Ouverturen hører til K.s bedste 

Arbejder. Men den slette Text gjorde, at Publikum ingen Inter- 

e.sse kunde faa for Stykket, og det henlagdes efter faa Opførelser. 

Disse gjentagne uforskyldte Uheld med hans dramatiske Arbejder 

vare maaske medvirkende til, at K. i 1821 foretog en større Uden

landsrejse; men i øvrigt var Rejselyst en fremtrædende Tilbøjelighed 

hos ham. Allerede som ganske ungt Menneske havde han i 1804 

fra Hamborg gjort en Kunstrejse med en jævnaldrende Ven til 

Bremen, og paa en anden Rejse havde han gjæstet Berlin. Fra 

Kjøbenhavn havde han i 1815 sammen med Valdhomisten Schuncke 

foretaget en Kunstrejse til Stockholm, hvor han gjorde megen Lykke; 

han blev senere Medlem a f det kongl. musikalske Akademi i Stock

holm. I 1S16 var han i Hamborg. Gøteborg, hvor han havde 

personlige Forbindelser, besøgte han gjentagne Gange. 1 1S21 gik 

1'uren til '1‘yskland, hvor han over Leipzig tog til Schweits og 

der fra til Wien, Rejsens egentlige Maal. Her blev han 1 længere 

Tid, men havde den Skuffelse ikke at træffe den a f  ham højt be

undrede Beethoven, da denne var bortrejst. Paa en senere Rejse 

i 1825 traf han ham og blev meget venlig modtagen a f den just 

ikke altid tilgængelige store Mester. Paa denne Tid var Musiklivet 

i Tyskland meget rigt; Webers «Jægerbrudcn» gik sin epokegjørende 

Gang over de tyske Scener, og Rosstni fejrede med sin bedaarende 

Melodiøsitet i «Barberen i Sevilla# og flere andre Operaer en Række 

a f  'Friumfer. Allerede i 1819 havde Siboni bragt Rossini frem i 

Danmark, men saa vel K. som Weyse havde stillet sig kritisk over 

for den italienske Musik. Ikke desto mindre kan der ikke være 

Tvivl om, at K . er bleven paavirket a f  denne Musiks Ynde, og 

Operaen «Lulu# bærer Vidnesbyrd derom.

Dette sit Hovedværk skrev K. efter sin Hjemkomst i 1822 til 

en i det hele god Text a f GUntelberg, og Stykkets ejendommelige, 

æveotyrlig-fantastiske Æmne var netop egnet til at tiltale K ., medens

3 8 -
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Weyse, hvem det først havde v«ret tilbudt, havde afslaact at kom

ponere det. Med denne Opera, som opfortes første Gang 29. Okt. 

1824, fejrede K. en smuk Triumf. Det Rygte havde udbredt sig, 

at «Lulu» var en «Rossinade», og at K ., der hidtil ligesom Weyse 

havde været en Bærer for den klassiske Musik og bekæmpet den 

italienske Smag, var gaaet over til Fjenden. Det skulde straffes, 

og en Udpibning forberedtes til den anden Opførelse (den første 

var en Festforestilling i Anledning a f  Dronningens Fødselsdag); da 

K. gik til Theatret, søgte en Billetsjover at lokke ham til at kjobe 

en Billet med den Oplysning, at der sktilde pibes. Men der blev 

intet a f Udpibningen. Stykket med sin Rigdom a f vcxlende Melo

dier og cn Glans i Instrumentationen, som overgik alt, hvad K. 

tidligere havde præsteret, betog fuldstændig Publikum. Men allige

vel var det uomtvisteligt, at der var foregaaet en Forandring med 

Komponisten: der var kommet en rigere melodiøs Fylde, en var

mere, blødere Kolorit, en mere syngende Karakter over hans Musik. 

Dog var dette ikke nogen Efterligning efter Rossiui; det var den 

italienske Operas store Stil, men Indholdet var K.s eget med Mo- 

zart, hans første og sidste Kjærlighed, som Idealet. Dette Stykke, 

hvori Jfr. Zrza havde en a f sine bedste Glansroller, holdt sig i 

længere Tid paa Scenen, men henlagdes efter hendes Bortgang.

Efter atter at have gjæstet Tyskland i 1825 skrev K . i de paa

følgende 3 Aar 3 dramatiske Kompositioner, «William Shakspeare» 

a f  Boye, opfort 28. Marts 1826, «Hugo og Adelheid», ligeledes af 

Boye, opfort 29. Okt. 1827, og «Elverhøj» a f  Heiberg, opfort 6. Nov. 

182$. «William Shakspeare» var a f  Forfatteren tiltænkt Schall, men 

blev a f  Theaterbestyrelsen givet til K. Musikken skulde kun være 

understøttende; men alligevel fik K . Lejlighed til i Ouverturen 

til dette Stykke at udføre et stort Kunstværk, i hvilket kontra

punktisk Lærdom paa en genial Maade er forenet med en sjælden 

Friskhed og ungdommelig Kjækhed. Dette Stykke har holdt sig 

længe paa Scenen, hvorimod han havde samme uforskyldte Uheld 

som tidligere med «Hugo og Adelheid». Texten havde først været 

tilbudt Weyse, som imidlertid ikke vilde have noget med den at 

gjøre; K . mente at kunne gjøre noget ud a f  enkelte Steder og 

paatog sig Arbejdet, men skjont hans Komposition udmærker sig 

ved stor Ildfuldhed og ved nogle komiske Scener a f  megen Virk

ning, formaaede han ikke at frelse den fra den Dødsdom, som 

Publikum fældede over Texten. Derimod blev «£lverhøj» baade 

ved sin fortrinlige, poetiske Text og ved K .s herlige Musik med
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de lige saa smagfuldt som kunstnerisk skjont indflettcde Folke

melodier til et Stykke, som altid har holdt sig paa Scenen og 

endnu den Dag i Dag udøver den samme Tiltrækning paa sit 

Publikum som for 2 Menneskealdre siden. Ouverturen er pragt

fuld, og om end nogle mene, at «William Shakspeare»-Ouverturen 

er K.s i kunstnerisk Henseende mest fuldendte, er der ingen Tvivl 

om, at «Elverhøj »-Ouverturen er hans populæreste, ja  vel den 

populæreste af alle danske Ouverturer. Ved dette Værk, der ved ’ 

et mærkeligt Træ f cr blevet hans Op. 100, fremtraadte K. som 

national Komponist. Som almindelig beundret Improvisator paa 

Klaver havde K. udviklet en Evne til under idelig Variereo og 

kromatisk Modulering at lade en enkelt, simpel og skjon Melodi 

klinge igjennem som Grundlaget i sit Spil. A f  saadanne simple 

Melodier interesserede han sig særlig for Folkesangene; allerede 

paa sin Sverigesrejse i 1S15 havde han i Stockholm spillet cn Fan

tasi over svenske Folkemelodier, og iblandt hans mindre Kompo

sitioner findes adskillige Variationer over nordiske og fremmede 

National- og Folkesange. Da han tog fat paa «Klverhoj», var 

Vejen ham allerede anvist a f Digteren, og han besad selv i rigt 

Maal Midlerne til at følge denne V ej; derfor blev «Elverhøj* til 

det, det er, et nationalt dansk Skuespil, maaske det skjønnestc, vi 

besidde, hvor Ord og Toner smelte saa uforlignelig sammen.

Efter denne lykkelige Sejer gjorde K ., som 1828 havde faaet 

Professortitelen, igjen en lille Rejse i 1829 til Tyskland, hvor han 

bl. a. hos den leipzigske Musikhandler Bøhmc hørte sin nylig kom

ponerede Kvartet for 4 Fløjter udføre; det var ved denne Lejlig

hed, at den første Fløjtist begyndte at konversere K . om tekniske 

Finesser og blev meget forbavset ved at erfare, at K . ikke var 

Flojteblæser. Efter hans Hjemkomst blev «Ravnen* a f  .Andersen 

tilbudt ham at komponere, men advaret a f  tidligere Uheld undslog 

han sig derfor, og »Ravnen* overdroges da J. P. E. Hartmann. 

Derimod komponerede han Musikken til OehlenschlSgers »Trilling- 

brødrene fra Damask*, som opførtes 2. Sept. 1830. Her slog han 

alter ind paa den store Operastil, men Stoffet var for spinkelt til 

at kunne bære denne, og da Texten tilmed var temmelig udramatisk, 

kunde Stykket trods K.s livlige og melodiose Musik ikke vinde 

Publikums Gunst og maatte henlægges. 1 1839 blev en Del af 

Musikken tillige med udvalgte Numre a f K.s andre Syngespil an

vendt ved Opførelsen af »Aladdin*.

K. var alt andet end Selskabsmand. 1 Konferensraad Bruns
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Sale» hvor han i sine første Aar kom meget og akkompagnerede 

Datteren Idas Sang, følte han sig aldrig ret til Pas; en Tid lang 

havde han endog Opholdet der, men en skjøn Dag deserterede 

han uden Varsel. Ved Hove maa han upaatvivlelig ofte være 

kommen galt afsted som den Gang, da Dronningen med egne 

Hænder bød ham en Kop The, og han bad om en Snaps i Steden. 

Fra de fine Kredse, som i Begyndelsen havde aabnet sig for ham, 

trak han sig derfor tidlig tilbage, og kun med enkelte, som den 

Løvenskioldske Familie, vedblev han at staa i Forbindelse. Ogsaa 

Prins Christian (senere Christian VIII) besøgte han a f og til, naar 

han kunde være fri for Etikettetvang. Derimod folte han sig 

hjemme i musikelskende borgerlige Kredse, som hos Professor 

Høegh-Guldberg, Etatsraad Nathanson, Grosserer Trier, Grosserer 

Gerson, Vinhandler Waagepetersen o. fl. Weyse stod han ikke paa 

nogen fortrolig Fod med, dertil vare de saa vel i deres Kunst som 

i deres Personer for store Kontraster; men de hojagtede gjensidig 

hinanden, om end Weyse ikke altid beherskede sin Satire, og der 

kunde komme nogen Bitterhed frem i Ytringer a f ham, som denne: 

elnstrumcntcrc forstaar jeg  ikke, det kan jo  kun K  » —  paa dette 

Punkt var K. upaatvivlelig Weyse overlegen. I de fortrolige Kredse, 

hvor han følte sig hjemme, var han munter, og alle holdt a f  ham; 

han glædede da ofte de tilstedeværende med sine geniale Iinpro« 

visationer. Lige over for Damer var han derimod kejtet og und

selig, hvad der vel var Grunden til, at den ellers ikke saa lidt a f 

Kvinder beundrede Mand forblev ugift. O. 1826 flyttede han til 

Lyngby, hvad vel navnlig hans Kjærlighed til Naturen har bevæget 

ham til; fra da a f blev hans Liv mere ensomt, og i hans senere 

Aar kom der noget indesluttet over ham. Musikken var hans 

forste og bedste, dog elskede han ogsaa Digtekunsten og læste 

gjærne tyske og danske Digtere. Det danske Sprog forstod han 

fuldkommen, men han talte helst 'Kysk; alle bekjendte Ytringer af 

ham, som cre opbevarede, ere paa Tysk. I 1830 døde først hans 

Fader og derpaa hans Moder, hvad der, navnlig for den sidstes 

Vedkommende, smertede ham dybt. Han var da selv svagelig, led 

a f en ondartet Hoste og Gigtsmerter. I Febr. 1831 nedbrændte 

det Hus, han boede i, hvorved alle hans Manuskripter gik tabt, 

deriblandt en Gcncralbasskole, han i flere Aar havde arbejdet paa. 

Det pekuniære Tab, han led, erstattedes ham af hans Venner; 

Weyse foranstaltede en Koncert for ham, og Prins Christian tilbod 

ham Bolig paa Slottet, hvad han dog afslog; men Tabet a f sine
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Arbejder tog han sig meget nær. Han blev endog alvorlig syg 

og niaatte indlægge sig paa Frederiks Hospital. Efter at være 

udskreven der fra tilbragte han endnu Sommeren i Eyngby og flyt

tede derpaa om Efteraaret til Kjøbenhavn. Han syntes atter at 

skulle leve op; allerede tænkte han paa en ny Rejse til den næste 

Sommer, og han tog med stor Iver fat paa et Arbejde, som Kunst

vennen Waagepetersen havde glædet ham med at bestille hos ham, 

nemlig 6 Strygekvartetter. Men han fik kun én a f  disse færdig, 

den eneste, han har skrevet. Efter 14 Dages Sygdom dode han

12. Marts 1832. Han blev forelobig bisat i St. Petri Kirkes Kapel 

under en gribende Sørgemusik afW eyse. Hans Bortgang hædredes 

med Mindefester a f det kongl. Thcatcr og flere Foreninger, bl. a. 

ogsaa a f Studenterforeningen med en Kantate af Weyse; K. havde 

stedse vist Studenterverdenen Sympathi og dediceret Studenter

foreningen en Samling Mandskvartetter; endnu udgjore Kuhlauske 

Kvartetter nogle a f Perlerne i Studentersangforeningens Repertoire. 

Forst i 1833 stedtes han til Jorden, efter at et Monument var blevet 

tilvejebragt ved en Indsamling, som Weyse m. fl. var traadt i 

Spidsen for.

Flere af K .s Slægt vare Musikere. Hans ya ^ S jBrftd w  Søren 

K jeru lf K . var Violoncellist i det kongl. Kapel. En ældre Broder 

var Musiker i Kalkutta, og dennes Søn Georg Frederik K ., der fra 

sit 12. Aar blev opdragen i sin Farbroders Hus, blev en dygtig 

Pianist.
C. Thrane, Danske Kom|>omsier. Klaverudtog af «WUI, Shakespeare» ved 

Somf. t. Udg. af dansk Musik (1S73). G , St. Bricka.

K u n ck el, Johann , 1630— 1703, Kemiker, var født i Hutten 

ved Rensborg. A f  hans egne Meddelelser fremgaar, at ogsaa Fa 

deren var Kemiker, nemlig hos Hertug Frederik HI a f Gottorp 

I sin Ungdom lagde K. sig efter Farmaci, b es^ te  ogsaa ivrig Glas 

værker og studerede Metallernes Kemi med alkemistisk Formaal 

Næsten hele sit Liv var han ansat hos forskjellige fyrstelige Per 

soner som Medhjælper ved deres alkemistiske Forsøg, saaledes fra 

1659 hos Hertugerne Frands Carl og Julius Henrik a f  Lauenborg, 

derpaa hos Kurfyrst Johan Georg II a f Sachsen. Kun en kort Tid, 

1677— 79, holdt han Forelæsninger om Experimentalkemi i Witten- 

berg, hvorpaa han modtog Ansættelse i Berlin hos Kurfyrst Frederik 

Vilhelm, her dog ikke alene som Medhjælper ved Forsog i Guld- 

mageri, men tillige paa Grund a f  sine grundige Kundskaber i Glas-
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fabrikation. Hans Held med flere vigtige Opflndelser i denne Ret

ning gjorde ham til en velhavende Mand, men skaflfede ham ogsaa 

Misundere, som endog, efter Kurfyrstens Død, synes at have for- 

aarsaget den Ildebrand, som ødelagde hans Laboratorium og Glas- 

hytte. Han forlod nu Berlin og kjobte sig en Herregaard, men 

allerede 1688 fulgte han en Indbydelse fra Carl XI til Stockholm, 

hvor han 1693 blev adlet med Navnet v. Løwtnsiemy og hvor 

han forblev næsten til sin Død, der indtraf 1703 paa hans Gods i 

Liflaud.

A f  Opdagelser, som skyldes K ., kan særlig fremhæves Frem

stillingen a f Fosfor (der vel var kjendt tidligere, men holdtes 

hemmelig), a f  Opalglas, Aventurin- og Rubinglas; men en Mængde 

andre Iagttagelser a f K. viser, at hans store R y som Experimentator 

var vel fortjent. Derimod ere Theori og Ræsonnement hans svage 

Side, og uagtet han selv paa flere Pimkter blottede Alkemistemes 

Bedragerier, troede han selv fast paa Metalforvandling, om han end 

med den Ærlighed, der er saa karakteristisk for ham, tilstaar, at 

det aldrig er lykkedes ham selv at løse det store Problem. Men 

hans Bestræbelser i denne Retning var det vel, som foranledigede 

Academia Leopoldino-Carolina naturæ curiosorum til at optage 

ham som Medlem under Na\iiet «Hermes III». Hans rigtigste 

Skrifter ere: «N(itzliche Observationes od. Anmerkungen von den 

fixen u. fliichtigen Salzen» (Niirnb. 1676), «Chymische Anmerkungen® 

(Wittenb. 1677), «Ars vitraria experimentalis® (Frankf. ii. Lpz. 1679), 

og især den indholdsrige og for Metallernes ældre Historie vigtige 

»Laboratorium chymieum®, som K. allerede tidlig paabegyndte, men 

først fuldendte i Stockholm, og som først blev udgivet 1716, altsaa 

længe efter hans Død. Hans Skrifter ere i Originaludgaverne af

fattede paa Tysk; det er kun Titlerne, som a f og til ere latinske.
Moller, Cimbria lit. I. Allg. Ueutsche Biographie XVII. Gmelin, Gc- 

schichte d. Chemie II. Kopp, Beitriige t. Gesch. d. Chemie III.

S. M . Jørgensen.

K u n tze, N iels, — 1568, Borgmester i Malmø, tjente allerede 

i Frederik l ’s Tid som Kriger og blev under Malraøs Belejring 1536 

a f Marsken Tyge Krabbe paa Slagmarken siaaet til Ridder for ud

vist Tapperhed; men, tilføjes der, da han i en senere Træfning 

viste sig fej, tog Marsken atter denne Værdighed fra ham. Hans 

adelige Vaaben, en hvid Haand med en rød Rose i blaat Felt, 

fandtes dog endnu 1842 i St. Petri Kirke i Malmø. Senere blev 

han ved Giftermaal med en Borgerdatter Husejer og Borger i
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Malmo, men kom (o. 1538) i Strid med Malmos myndige Reformator, 

Claus Mortensen fTondebinder), Jorgen Kocks fuldtro Tilhænger, 

der søgte at faa ham skilt baade fra Hustru, Hus og Hjem, hvilket 

dog mislykkedes ved Kong Christian IH's Hjælp. N. K. steg i 

den følgende Tid i Rigdom og Anseelse, fik forskjellige Forleningcr 

af Kongen og var i det mindste fra 1551 lige til sin Død 1568 

Borgmester.
Danske Mag. 4. R. VI, 336 ff. A. Heise.

K un zen, F red erik  L u d vig  Æ m ilius, 176J — 1817, Kapelmester 

og Komponist, hørte til en Musikerslægt, som oprindelig stammede 

fra Omegnen a f  Leipzig. Saa vel Bedstefaderen, Johan Paul K., 

som Faderen, Adolph Carl K., vare ansete Musikere, den første en 

fortræffelig Komponist og Orgelspiller, den sidste især udmærket 

som Klavervirtuos. Æ . K. fødtes 24. Sept. 1761 i Lybek, hvor hans 

Fader var Organist. Han begyndte allerede som Barn at kompo

nere, men Faderen syntes ikke om, at han skulde være Musiker, 

og K. beklagede i senere Aar, at han ikke i Hjemmet havde faaet 

nogen egentlig Undervisning. Efter sin Faders Død kom han 1781 

til Kiel for at studere ved Universitetet der. Det juridiske Studium 

formaaede dog ikke at svække hans Interesse for Musikken. Han 

fik en Ven i en a f  Professorerne, Musikenthusiasten C. F. Cramer, 

der knyttede ham til sig som Medarbejder ved forskjellige musi

kalske Foretagender og var den, som først henledte Offentlighedens 

Opmærksomhed paa ham ved at omtale ham i sit Tidsskrift, «Maga- 

zin der Musik». I Cramers Hus kom K. i Berøring med daværende 

Kapelmester ved Hoftheatret i Rheinsberg J. A . P. Schulz, et Bc- 

kjendtskab, som fik afgjørende Indflydelse paa hele hans følgende 

Løbebane. Schulz omtaler, at han i 1784 hos Cramer ofte havde 

Lejlighed til at beundre K .s Færdighed paa Klaveret, hurtige Node* 

læsning, brillante og smagfulde Fantaseren, hans grundige Indsigt i 

Kompositionen, som han havde erhvervet sig ved egen Flid, hans 

mange forskjellige Slags Udarbejdelser, med ét Ord: hans store 

Geni. K. var netop, efter at have fuldført Kompositionen af en 

Samling «Geistliche Lieder* a f Cramers Fader, den tidligere Hof- 

præst i Kjøbenhavn J. A. C., i Færd med at komponere Musik til 

Klopstocks ^Hermann u. die Fursten*, og Schulz fandt navnlig i 

dette Arbejde .saa umiskjendelige Beviser paa kunstneri.sk Begavelse, 

at han raadede K. til at opgive Universitetsstudiet og udelukkende 

hellige sig til Musikken. K . bestemte sig da til at blive Musiker
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og til at forsøge sin Lykke i Kjobcnhavn, hvor han ankom ved 
Paasketid 1785.

Blandt de Mænd, der her toge sig a f den unge fremmede og 

indforte ham i de ledende musikalske og litterære Kredse, var 

Musikvennen og Filanthropen Bårens, Rahbek, hvem K . tidligere 

var truffen sammen med i Kiel, og Skuespilleren Rosing. Hans 

første danske Arbejde var Musikken til Rahbeks Sorgekantate over 

Grev O . Thott, der blev udført paa Universitetet 17, Nov. 17S5. 

Ikke længe efter udgav han en Samling «Viser og lyriske Sange* 

(1786), hvortil Rahbek havde valgt Textem e blandt Storms, Thaarups, 

Prams, Baggesens, Ribers og andre a f  Tidens mest yndede Digteres 

Poesier. I det hele gjorde han sig hurtig bekjendt ved en livlig 

og alsidig musikalsk Virksomhed. Han gav Undervisning i Sang 

og Klaverspil, optraadte som Klavervirtuos i «det harmoniske Sel

skab* og fik allerede 1786 opfort et Par større Lejlighedskompo

sitioner i denne fine Koncertforening, ligesom han det følgende 

Aar dirigerede de aristokratiske Koncerter i det Schimmelmannske 

Palais, ved hvilke Schulz’ «Athalie* blev udfort. Fra cn noget 

tidligere Tid var cn «malerisk og rig» Musik til Ewalds «Fiskerne» 

i tysk Bearbejdelse af Sander. Efter at der ved Nytaarstid 17&5 

var udkommet en Samling Musikstykker a f ham under Titel «Zer- 

streute Compositionen flir Gesang u. Clavier*, hvoriblandt især en 

interessant Behandling a f Burgers «Lenore» tiltrækker sig Opmærk

somheden, debuterede han 31. Marts s. A. paa en glimrende Maade 

som dramatisk Komponist med Operaen »Holger Danske* (af Bagge- 

sen), der vakte overordentligt Bifald, men fremkaldte den bekjendte 

litterære Fejde, som havde til Følge, at K .s geniale Musik blev 

skrinlagt for bestandig efter nogle faa Opførelser.

K. havde for at opnaa en fast lønnet Stilling søgt en Plads i 

Kapellet som Akkompagnatør, men fik den ikke. Efter det nye 

Nederlag, som «Holgerfejden» beredte ham, blev han led og kjed 

af at være her. Schulz, der i 1787 var kommen til Kjøbenhavn 

som Kapelmester, gav ham da det Raad at tage til Berlin, og med 

Anbefalinger til Kapelmester Reichardt rejste han saa ogsaa der til 

mod Slutningen af 1789 og hostede en Del Bifald baade som Klaver

spiller og Komponist, men uden at der aabnede sig Udsigt for 

ham til at bane sig en Vej, hvorfor han i Efteraaret 1791, da der 

tilbod sig en Stilling som Musikdirektør ved det nye Theater i 

Frankfurt a. M., modtog denne og endelig fik Lejlighed til at prøve 

sine Evner som Leder af en større musikalsk Virksomhed. I Frank-



K unun, Fred. Ludv. Æmilius. 603

furt forelskede han sig i Sangerinden Johanna Margaretha Antoneita 

Zuccariui, der blev hans Hustru. Det var her, han skrev sit friskeste 

og mest populære Syngestykke, «Vinhøsten», som gjorde megen 

Lykke og efterhaanden blev spillet rundt om i Tyskland. Han var 

dog ikke selv helt tilfreds med denne Musik, som han «af J.okal- 

aarsager» havde behandlet temmelig let, «for den store Hobs Gane«, 

og omarbejdede den senere for den danske Skueplads. Da hans 

3aarige Engagement i Frankfurt var udløbet, blev han ansat ved 

Theatret i Prag, hvor hans Ophold dog blev endnu kortvarigere. 

Schulz maatte nemlig i 1795 nedlægge sit Embede paa Grund a f 

Sygelighed, og da Kongen overlod til ham selv at vælge sin Efter

følger, foreslog han K ., der saaledes atter kom til Danmark for at 

blive her Resten a f  sit Liv.

De Aar, K. tilbragte i Tyskland, kunde det se ud, som hans 

tidligere saa frodige Talent stod noget i Stampe, men i Virkelig

heden undergik det paa denne Tid, især paavirket a f  Mozarts Geni, 

cn betydningsfuld Udvikling. Ved sin Tilbagekomst til Kjobenhavn 

var han en fuldt færdig Kunstner, der stod paa Højdepunktet a f  

sin Tids musikalske Viden og tekniske Uddannelse og var opfyldt 

a f Kraft og Lyst til at virke i sin nye Stilling. Lykken, som for 

havde svigtet, begunstigede ham nu. Syngestykkeme «Hemmelig- 

heden», «Vinhøstenj* i dets omarbejdede Skikkelse (begge fra 1796), 

«Dragedukken» (1797), Operaen «Erik h^egod» (1798) vare lutter 

Sejre. Fra disse frugtbare Aar ere ogsaa Oratoriet »Opstandelsen* 

(1796) og den ypperlige Musik til Baggesens Hymne »Skabningens 

Halleluja* (1797) foruden andre, mindre betydelige Værker.

Under K.s første Ophold i Kjøbenhavn opstod der et inderligt 

og fortroligt Venskabsforhold mellem ham og Baggesen. »Holger 

Iranske# udarbejdede de i Fællesskab, medens de laa paa Landet 

om Sommeren, K. i Lyngby, Baggesen i Ordrup. Digteren havde 

den Gang fattet Planen til en Trias a f musikalske Dramer, i hvilke 

han vilde forsøge at udfore den tyske Æsthetiker Sulzers Ideer om, 

hvorledes en Opera burde være, med Benyttelse a f et klassisk, et 

romantisk og et historisk Æmne. Efter »Holger Danske* skrev 

han »Erik Ejegod*, som oprindelig var bestemt for Schulz, men 

paa Grund af dennes Sygdom gik i Arv til K . »Arions Lyre* 

eller »Tryllcharpen* skulde egentlig have været det forste l-ed i 

Rækken, men voldte Digteren Vanskeligheder, saa at kun Planen, 

den I .  Akt og nogle Brudstykker af det øvrige forelaa, da Baggesen 

i 1789 begyndte sit urolige Rejseliv, og der blev i lang Tid ikke
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tænkt synderlig paa dette Stykke, som det var en Altale, at K. 

skulde komponere. Denne, der efter Opførelsen a f  «Erik Ejegod* 

var utaalmodig efter at frembringe en ny Komposition for Scenen 

og tillige nærede det Ønske at faa et modnere Værk end sin «Fest 

der Winger* opfort i Tyskland, fik nu det uheldige Indfald at an

vende Baggesens paabegyndte Arbejde til en tysk Operatext og lod 

de manglende Partier udarbejde a f en Omgangsven ved Navn 

Kleiber, der var ansat i Rentekammeret og gav sig a f med at 

skrive tyske Vers. Det var Meningen, at Stykket, der, overført 

til den skotske Sagntid, fik Navnet «Ossians Harfe», og angaaende 

hvis Tilblivelsesmaade K . for at bevare sin Medarbejders Anony

mitet iagttog en vis Hemmelighedsfuldhed, skulde oversættes eller 

omarbejdes paa Dansk med Benyttelse a f  K.s til de tyske Ord 

komponerede Musik, og Thaarup paatog sig dette Arbejde, men 

traadte tiU>age, da Baggesen lovede at fuldføre sin cTrylleharpe* 

til K.s Musik. Dette lykkedes ham dog ikke, og Resultatet var, 

at K . og Baggesen, der atter rejste til Udlandet, for lang Tid 

bleve Uvenner. Imidlertid kom «Ossians Harfe>, uden at Baggesen 

fik noget at vide derom, paa Scenen baade i Wien og Hamborg. 

Musikken var smuk, men Texten elendig, hvorfor Stykket faldt 

ynkelig igjennem. £n Del a f  sit Arbejde, som han selv satte 

megen Pris paa, fik K. senere Anvendelse for i Syngestykket 

«Kjærlighed paa Landet* (i8io), en .Art «Pasticcio», hvori ogsaa 

blev optaget enkelte Numre a f et Par ældre Arbejder fra hans 

berlinske Periode, «Der dreifache Liebhaber* og «Die bdse Frau*.

Intet a f K.s Syngespil eller andre sceniske Værker efter «Erik 

Ejegod* opnaaede en lignende Succes som dette og hans fore- 

gaaende Arbejder, men han vedblev ikke desto mindre ufortrødent 

at skrive for Theatret; vi nævne exempelvis Syngestykkerne cNa- 

turens Ro.st* (1799), «Min Bedstemoder* (1800) og «Hjemkomsten» 

(1802), Musikken til Sanders lyriske Skuespil «Eropolis» (1803), til 

Dramet «Hussiteme» a f Kouebue (1806) og det fædrelandske 

Skuespil «Gyrithe» {1807) samt Syngestykket «Husareme paa Frieri* 

(1813). Medens der af hans ældre Værker for Scenen udkom 

Klaverudtog, der rigtignok kun give et blegt og ufuldstændigt 

Billede a f Originalerne, blev der a f hans senere Arbejder kun trykt 

enkelte Brudstykker, ved hvis Valg han formedelst Tidernes Ugunst 

saa sig nødt til at foretrække det lette og fattelige for vanskelige 

Ting af større Betydenhed. A f hans talrige Kantater o. 1., hvor

iblandt foruden de tidligere anførte maa fremhæves Thaarups
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«Jubelhymne» (i8oj) og Hocgh-Guldbergs «Erobreren og Fredsfyr

sten® (1802), er kun «Skabningens Halleluja® i sin Helhed bleven 

kjendt i videre Kredse.

K. var en intelligent og myndig Kapelmester, der forstod at 

hævde Orkestrets Ry, paa samme Tid som hans nøje Fortrolighed 

med Sangens Kunst kom Theatret til fortrinlig Nytte. Som Kom

ponist udmærkede han sig i.sær i det musikalske Lystspil, hvis Per

soner han havde et godt Greb paa at karakterisere, og hvor han 

ret fandt Lejlighed til at udfolde den ædle Følsomhed og det 

smagfulde Lune, der horto til hans Talents bedste Egenskaber. 

Hans Stil var flydende og let, rig paa Melodi, der dog ikke er fri 

for Trivialiteter og undertiden skæmmes a f  alt for haandgribelige 

Reminiscenser; Sprogbehandlingen er som oftest mønsterværdig.

I 1809 udnævntes K. til Professor, og hao nød senere den 

Æ re sammen med Cherubini og Spontini at blive optaget som 

udenlandsk Medlem a f det kongl. svenske musikalske Akademi. 

Trods disse Udmærkelser blev hans Sind mere og mere bittert. 

Han led a f  Hypokondri og var yderst pirrelig. «Hans Ulykke 

var», skriver en a f  hans Venner om haro, «at han følte alt for dybt, 

hvad der forekom ham urigtigt, uskjønt, uædelt, og at han da 

ytrede sine Følelser og Tanker med alt for megen Bitterhed.® Men 

han var ogsaa Gjenstand for andres saarende Udtalelser. Man 

begyndte at finde ham gammeldags, uforstaaende over for det nye, 

uretfærdig mod de yngre og gav sin Misfornøjelse Luft paa en alt 

andet end fin og skaansom Maade. Kuhlau ofientliggjorde endog 

nogle Kanoner, i hvilke han ikke blot gjorde Nar ad K.s Musik, 

men ogsaa ad hans Næse. K . var derfor ikke uden Grund forbitret 

paa Kuhlau, hvem han tidligere havde støttet, og hans Vrede vendte 

sig tillige mod Baggesen, da denne overdrog Kuhlau at komponere 

sit langt om længe fuldførte Operadigt «Trylleharpen». Kort for

inden Stykket skulde opføres, udgav P. Hjort sit famøse Skrift, 

hvori han beskyldte Baggesen for at have plagieret Texten til «Ossians 

Harfe» (s. VII, 473), og det kom i den Anledning til en Forklaring 

mellem Baggesen og K ., der begge vare syge og i høj Grad nervøst 

ophidsede. Det pinlige og bevægede Optrin mellem de to fordums 

Venner endte med en Forsoning, men K. døde samme Aften, 28. Jan. 

1817, ramt af et Slagtilfælde. Hans Hustru, som han efterlod tillige 

med 2 Sønner, levede endnu mange Aar. Hun afgik ved Døden

6. Okt. 1842.
Gerber, Lex. og Neues Lex. der Tonkilnstler. Reichardt, Masikal. Monats- 

schrift 1792, $.23. Allg. mus. Zeituog II, 268; XVII, 65; XIX, 185. Iløst,
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Søndagsblad l 8 l 7 i Nr. 2. Baggesen, Trylleharpens Hist. (i8 fS ). Thrane, Hanske 
Komponister S. 97 ff- Erslew, Forf. Lex. Tidsskr. f. Musik 1859. Klaverudtog 
af cGyritho ved Samf. t. Udg. af dansk Musik. Musikforeningens Festskrift II.

V. C. Ravn.
K upferschm idt, s. Cypræus.

K u s s ,  C h ristia n , 1769— 1853►  historisk Forfatter, fodtes i 

Sonderborg 30. Qkt. 1769, studerede Theologi ved Universitetet i 

Kiel og tog Embedsexamen paa Gottorp 1793. Efter i nogle Aar 

at have forestaaet en Privatskole i Lyksborg udnævntes han 1800 

til Kateket i Reinbeck og 1809 til Diakon i Kellinghusen, fra hvilket 

Embede han tog sin Afsked 1839. —  1817, 48 Aar gammel, begyndte 

han at skrive, men udfoldede derefter en rastlos Forfattervirksomhed. 

Forst udgav han et Par Naturbeskrivelser over Slesvig og Holsten 

og senere «Jahrbuch denkwiirdiger Naturereignisse in den Herzog* 

thiimerni  ̂ I— II (1825— 26); men det er dog navnlig ved hans tal

rige Afhandlinger, der fra 1820 til op i Fyrretyverne oftentliggjordcs 

i forskjellige holstenske Tidsskrifter, at han har indlagt sig viden

skabelig Fortjeneste. Han interesserede sig særlig for anthropo- 

geografiske Spørgsniaal, for Menneskets Forhold til Jordbunden, for 

dennes Omdannelse under Kulturpaavirkningen, for tidligere Tiders 

Kolonisationsbestræbelser og for Grænseegnes Historie, Udvikling 

og ethnografiske Ændringer. T\\ disse Undersøgelser medbragte 

han kritisk Sans, et sundt Judicium, en talentfuld Udnyttelse a f  tit 

meget tarvelige Kilder og en Ædruelighed, der virker dobbelt vel- 

gjørende midt i Datidens tendentiøse Historieskrivning. Afhandlinger 

som «Beitråge zur physischen Geschichte Eiderstcdts» («Staatsbiirg. 

Mag.» III) og «Ueber den District zwischen Eider u. Schlei» («N. 

Staatsbiirg. Mag.» III) ere Mønsteropsalser for sin Tid. 1835 ud

nævntes han til Æresdoktor ved Universitetet i Kiel, men a f  Efter

tiden er han næppe bleven paaskjønoet eller ben>1:tet efter For

tjeneste. Han døde i Segeberg 18. Dec. 1853.
Alherii, Schlesw.-HoUU'Lauenb Schrifisteller-Lex. Allg. IleuLsche Iko* 

graphie XVII. /> Lauridsen.

K u ch ler, A lb ert, 1803— 86, Historie- og Genremaler, var født 

i Kjøbenhavn 2. Maj 1803 og Søn a f Snedkermester Christian K. 

Han begyndte med at lære Snedkerhaandværkei hos sin Fader, 

men kom dog allerede som Dreng paa Kunstakademiet og rykkede 

gradvis Skolerne igjennem, saa han 1821 kunde vinde den mindre 

og Aaret efter den store Sølvmedaiile. Rimeligvis fra 1821 begyndte
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han at male hos Eckersberg og blev ved med det indtil Udenlands

rejsen. Paa Udstillingen 1823 saas hans første Billeder, «Parti ved 

Rundetaam» og et Portræt, som efter en samtidig Anmelders Mening 

var »ganske i den nederlandske Smag og vidnede om meget 'lalent*. 

S. A. vandt han en Pengepræmie, men ikke den mindre Guld- 

medaille, som han konkurrerede til; dog hk han som en Opmun

tring Lov at udstille sit Arbejde, »Engelen, som aabenbarer sig for 

Oideon». Ved den næste Konkurs var Opgaven »Tobias med 

Engelen», og denne Gang vandt han Præmien.

I disse Aar, hvor Historiemaleriets Palme endnu S5mtcs at 

vinke ham, malede han næsten udelukkende alvorlige Æmner, som 

»Skirner, der løser Gestins Gaader* efter Oehlcnschlager, »Ossian 

og Ninathoma» efter Ossian, et Par Billeder efter Gessners Idyller 

og lignende, uden at det lader til, at disse Billeder vandt synderlig 

Opmærksomhed. Kun Høyen optegnede de Æmner a f  Nordens 

Mythologi og Historie, der fremkom fra danske Kunstnere, som 

om han deri saa Tegn til den gryende Morgen for national Kunst. 

Ved Siden deraf kunde der gives de unge Kunstnere ret ejen

dommelige Opgaver, som naar K . og Rorbye til Vinhandler Waage- 

petersen malede 2 Døre, der skulde bruges som Skilte. Først ved 

Udstillingen 1828 kom ct Billede frem, som bragte hans Kunstner

navn i alles Munde. Han fik Kammeraterne til at sidde for sig 

og har derved bevaret i fuld Naturlighed, som et levende Stykke 

Kunsthistorie, 2 unge Kimstnerskikkelser, hvoraf navnlig den ene, 

ved sin tidlige Uod, efterlod et ubodeligt Savn. Billedet forestiller 

en ung Amagerpige, som kommer ind i den lille Malerstue for at 

sælge Frugt. Maleren foran Staffeliet er Vilh. Bendx, den anden, 

som spøgende holder den forskrækkede Pige tilbage, er Chr. Holm. 

Hvor meget J. L. Heiberg senere («Perseus» 1838) fra et stærkt 

doktrinært Synspunkt kunde fordømme den Slags Billeder, der fore

stillede l'ræ k a f  Kunstnernes eget Liv, var dog dette og lignende 

Billeder Forløberne for den Række Livsbilleder, hvori den danske 

Kunst under det ikke videre træffende Navn »Genrebilleder* har 

udfoldet sio rigeste Ejendommelighed med en Frodighed, som kun 

Landskabsmaleriet kappes med dem om. Medens dette Billede er 

blevet en a f den kongl. Malerisaralings smaa Perler, vandt K. i 

endnu højere Grad Kjøbenhavnernes Opmærksomhed ved sit næste 

Billede, nemlig »Scene paa Nørrefællcd*, hvor Borgere, efter deres 

krigerske Øvelser, indtage et Maaltid i Græsset; med rigt Lune ser 

man hele Datidens Liv gjengivet; den ene a f de yngre Mæncl
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skræmmer en ung Pige ved at lægge an med Bøssen, den anden 

klinker lystig med Fatter, hvem den røde Kjoles Snæverhed hindrer 

i ret at nyde sin Magelighed, osv. (udst. 1830). Billedet havde 

moret saa meget, at «Portefeuillen» 10 Aar efter fandt Anledning 

til at gjengive det blandt sine «artistiske sBilag«.

Uagtet Kunstnerens Vej her syntes at ligge aaben, havde han 

dog ikke opgivet den akademiske Bane; efter et forgjæves Forsøg 

i 1827 vandt han 1829 den store Guldmedaille for Opgaven «Jesus 

helbreder de syge». Det store Rejsestipendium var ikke ledigt, cn 

varm Anbefaling til Fonden ad usus publicos hjalp ikke, men da 

han dels ved Salg, dels ved en Bestilling fra Datidens Mæcen, 

Konferensraad Holten, var i Stand til «at soutenere sig udenlands^, 

rejste K . i Maj 1830 til Miinchen, hvor han snart efter fik det 

glædelige Budskab, at Stipendiet var bevilget ham fra i. Jan. 1831; 

i Følge med Landskabsmaler Petzholdt og Billedhugger Jahn gik 

Rejsen (til Fods) til Italien. Fra Rom hjemsendte han først et Par 

Arbejder i den herskende Retning, cChristus i Urtegaarden*, den 

ovenfor nævnte Bestilling, og «Josef tyder sine Drømme*, et af 

hans største, men ikke mest fremragende Billeder; dog blev det 

kjøbt til den kongl. Malerisamling (1833), ligesom det ogsaa tilfreds* 

stillede Datidens Smag baade i og uden for Kunstnerkredsen.

I Førstningen nød den glade Kjøbenhavner i sine gamle 

Kammeraters Kreds ret det nye Liv i Rom, og i Følge med Blunck 

var han med overalt, hvor der var noget at se, paa Korsoen, i 

Theatre, vel ogsaa i Kirker og Musæer; under hans Vinduer i 

«Capo le case* bevægede det romerske Almueliv sig i al sin sorg

løse Larm, og det varede ikke længe, før han var optaget af at 

gjengive det. Det vil sikkert aldrig til fulde kunde opklares, hvad 

der er foregaaet i den unge Kunstners Liv; naar man spørger: 

«oii est la femme?# saa kjendes Svaret ikke; men hans Billeder 

fortælle, at Ynglingens muntre Lune i disse Aar efterhaanden viger 

for en blød, halv religiøs, halv sentimental Stemning, som maa 

have været Forløber for den stærke aandelige Strømning, som til 

sidst førte ham over i Katholicismen og Munkelivet. Selv om hans 

gamle Skjælmeri endnu kruser sig om hans Læbe, naar han ind

fører Børn i sine Billeder, f. Ex. Abbatebilledet i Thorvaldsens 

Musæum, fremdrager han mere og mere alvorlige Træ k; ikke alene 

maler han «Correggtos Død# i et Billede, som Medaillør Christensen 

finder «fuldt a f  Følelse og ypperlig malt», men ogsaa hans Billeder 

a f  det daglige Liv bære Præget a f  dulgte Længsler eller skjulte
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Savn. «En Abbate lærer sine Søstre at læse», &Fn ung Pige lærer 

to andre at bede Rosenkransen*, «En ung Pige, som ifører sig sin 

Sondagspynt for at gaa i Kirke*, «En nng Pige pyntes som Brud* 

afspejle disse Stemninger. At domme efter det sidste (udst. 1835), 

som nu er i den kongl. Malerisamling, er Farven ble ven lysere Og 

klarere, men har tabt noget a f  sin Dybde, Formernes Runding 

træder mindre frem, men Følelsens Inderlighed, det fine Sammen

spil mellem Personerne, den smukke Fordeling i Rummet gjore dem 

til værdige Minder om, hvad dansk Kunst den Gang var.

Bekjendtskah med Tyskeren Overbeck udviklede denne aande* 

lige Bevægelse hos K. Han sætter denne Nazarener over Horace 

Vernet, efter at han, som han i 1834 skriver til J. L. Lund, «har 

lært at kjende noget højere i Kunsten end blot et magisk Spil a f 

Farver og en beundringsværdig Praktik*. Han forlader nu efter* 

haanden det daglige Livs Æmner, maler «Maries Bebudelse* til 

Esbonderup Kirke paa Sjælland og «Christi Opstandelse* 2 Gange 

til 2 Klostre i Schlesien. I 1844 gik han nemlig, efter lang Be

tænkning, over til Katholicismen og blev i 1851 viet til Franciskaner

munk under Navn a f Fra Pietro. Han skulde tilbringe sine Prøve- 

aar i Schlesien, men det nordlige Klima var ham for strængt, og 

i 1855 fik han l'illadelse til at vende tilbage til Rom. hvor han fik 

Bolig i Klosteret Bonaventura paa Kcjscrpaladscrnes Ruiner. Han 

fik vel Atelier der, men han malede kun en Del mindre betydelige 

Billeder i katholsk Aand for Klosterets Regning, og dette skal til 

sine Tider have stillet store Krav til hans Flid. I Fædrelandet 

saa man efter den T id  kun nogle fortrinlig udførte Kopier efter 

Perugino og Rafael, malede ti! Grosserer Puggaard. Først i sine 

Oldingeaar fik han nogen lettelse i de strænge Klostcrregler, indtil 

han ved disses Ophævelse 1866 fik en uventet og ikke ubetinget 

behagelig Frihed, i det han fra den Tid kun havde en lille Pension 

fra den italienske Regering og et Tilskud fra Hjemmet at leve af. 

men hans tilvante nøjsomme Liv frelste ham fra Nød. Han ved

blev at føle sig som dansk, havde bevaret sit danske Sprog, endog 

i dets kjobenhavnske Ejendommelighed, og det synes, som om hans 

gamle Lune var vendt tilbage i hans Tale, om end ikke i hans Kunst.

Thorvaldsen holdt meget a f K., og da han i 1838 var kommen 

tilbage til Fædrelandet, var et a f hans første Skridt at fremstille de 

Billeder a f  K., som han ejede, for Akademiet, og han anmeldte 

dem som indsendte a f K. for paa dem at agreeres. 1838 blev han 

enstemmig agreeret, og Aaret efter fik han Udstillingsmedaillen for

Dansk biogr. Lex IX. Okt. 1895.
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et Billede, som nu er i Thorvaldsens Musæum, «Familieliv i Albano». 

Indbydelsen til at komme hjem og gjore Medlemsstykke fulgte han 

ikke, men efter at Ak<ademiet var omordnet, blev han dog 1877 

Medlem af dette. Han døde i Rom 16. Febr. 1886 og ligger jordet 

fjærnt fra de mange Landsmænd, som hvile ved Cestiuspyramidens 

Fod, paa en lille katholsk Kirkegaard, hvor der er rejst en Minde

sten over ham med hans Portræt i Omrids.
Weilbach, Konstnerlex. Museum 1892, II, 261 ff. W€ilbach.

K y h l, H en rik  L arsen , 1793— Urmager,  er født 8. Avg. 

1793 i Søsum ved Frederikssund, hvor Faderen, I^ rsK ., der stammede 

fra Holsten, var en begavet Jordbruger og Hjulmand; Moderen var 

Maren Jensdatter. K ., der var den næstældste a f xo Sønner, kom 

i Urmagerlære i Kjobenhavn, og her etablerede han sig 1818. Sit 

mekaniske Talent viste han i nogle Forbedringer ved Uret, bl. a. 

opfandt han et originalt Kileindgribningssystem, men han havde 

ogsaa Interesser i andre Retninger. 1827 konstruerede han den 

Gadelygte, der benyttedes i Kjobenhavn til 1857, og i 1835 en 

mekanisk Blindramme. Blandt sine Kolleger var han saa vel anset, 

at han fra 1832— 38 var Oldermand for Kjøbenhavns Urmagerlav, 

men ogsaa uden for denne snævrere Kreds fik han Betydning. 

1838 blev han en a f  Kjøbenhavns 32 Mænd, d. v. s. Borgerrepræ

sentant, hvad han var til 1859, og 1840 valgt til Stændersuppleant 

deltog han 1844 og 1846 i Stænderforsamlingerne i Roskilde. Han 

tilhørte Tidens frisindede Retning, var 1835 Medstifter af Selskabet 

til 'Irykkefrihedens rette Brug og i 1838 a f Industriforeningen, 

i hvilken han var en virksom Repræsentant lige til 1863. Ogsaa 

for Stiftelsen af Tivoli (1843) interesserede han sig, og han var i 

flere Aar (til 1857) Formand for dets Bestyrelse. I 1840 blev han 

Medlem a f Komiteen til Undersøgelse a f Kjøbenhavns Lavsvæsen. 

I sine sidste Aar syslede han meget med magnetiske og andre fysiske 

Forsøg. Han døde 12. Febr. 1866. —  26. Febr. 1817 ægtede han 

Sophie Dorothea Grosskopf (f. 3. Dec. 1792 -j* iS. Dec. 1861), 

Datter a f Tojmagermester Christian Philip G. og Anna Dorothea 

f. Schiønning.
Erdew, Forf Lex. C. Nyrop, Industriforeningen i Kbhvn. Industriforen s

Tidsskr. 1888, S. 227 ff. C. N y r ø p ,

K y h l, P e te r  L arsen , 1797— 1847, Guldsmed, er født 28. Marts 

1797 i Sosum og Broder til foregaaende. Efter at have været i 

Guldsmeddelære etablerede han sig 1821 som Guldsmed i Kjoben-



Kyki, Pet. Larsen. 6 i i

havn og gjorde sig her bekjendt ved en smuk Opfindelse. Med 

en dybtfølt Sans for Naturen, som han kaldte den bedste Tegne

mester, samlede han smukke Exemplarer a f Blade, Fjer og andre 

Naturgjenstande, hvad der førte til, at han 1854 paa Charlottenborg 

udstillede nogle saakaldte Naturselvtryk, d. v. s. Aftryk i Metalplader 

a f de originale Naturgjenstande, tagne paa en a f ham opfunden 

Maadc. Opfindelsen blev anbefalet a f  baade Kunstakademiet og 

Videnskabernes Selskab, ligesom den blev støttet af den Reiersenske 

fond, men for ham førte den ikke til noget praktisk Resultat. En 

Subskriptionsindbydelse paa en Samling Aftryk skaffede ingen A f

sætning, og han synes kun selv at have gjort nogle faa Gjenstande 

(Skeer) dekorerede med «oppressede naturlige Blade*. Han døde

27. Jan. 1847. —  30. Jan. 1821 havde han ægtet Ane Magdalene 

Elisabeth Schmidt (f. 19. Maj 1797 f  *9- Ĵ tn. 1849), Oatter a f Pen

sionist i Soetaten Johan Tobias S.
Bercin. fra den fotogr. Foren. VI (1890— 91), S. 389. 4S4 F. R. Friis, 

Bidr. t. dsk. KunsthisU S. 115 fT. C. Nyrop, Dansk Guldsmedekunst S. i i i .

C. Nyrop,

K y h n , F ran d s, — o. 1721, Præst og Poet. Om denne læj- 

lighedsrimers Ungdom vides kun, at han 1670 blev Student fra 

Slangerup, og at han 1677 og 1684 skrev et Par Opbyggclsesskrifter: 

«En Kristen aldrig vel tilfreds med det timelige Gods alene* og 

«En Kristen altid vel tilfreds med sin Gud*. 1682 tog han Magister- 

graden, studerede 1687 i Leiden og blev Aaret efter Præst i Blid- 

strup paa Sjællands Nordkyst. Paa Grund af Kaldets Ringhed 

ønskede han at forene Degneembedet dermed og indgav derom 

en af de den Gang saa moderne rimede Ansøgninger:

Stormjcgligst« Monark, al Nordens Liv og Ære!
Del synes underligt, at Prtesten Degn vil være; 

men Verden er forkert, det Gud og hver Mand ser, —  

lad Præsten blive Degn, saa tigger han ej mer I

1701 udgav han «Den poetiske Esther*, en Omskrivning a f Esthers 

Bog i Alexandrinere med oplysende Noter, og kom i den Anled

ning i en versificeret Polemik med Sorterup, der i sin «Cacoéthes 

carminifieum# havde kritiseret ham og andre a f Tidens Rimere. 

Hans øvrige Lejlighedsvers ere letløbende, men trivielle og ofte 

plumpe i de Dages sædvanlige Stil; i Anledning a f den store nor

diske Krig polemiserede han mod Svenskerne, især Professor Ridder- 

marck i Lund. I Samtiden havde han Ry som et vittigt Hoved 

og en vældig Jæger, men var ellers en slet Person. 1695 skal hans

3 9 *
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Hustru, der synes at have været en Bondepige, endog have anklaget 

ham for Ægteskabsbrud og for ved sin Haardhed at have taget 

Livet a f sine Horn, og K. skal da forst være rømt til Skaane og 

siden, efter Konens Død, have svoret sig fri. Heraf forklares Sagnet 

om, at han i sin egen latinske Gravskrift skulde have erklæret sig 

uværdig til at stedes til Hvile inden for Kirkens Mure; andre for- 

staa dog Ordene som en hygiejnisk Protest mod de den Gang 

almindelige Begravelser i selve Kirken.
Nyerup og Rahbek, Den danske Digtekunsts Hist. IV, 63. Pontoppidan, 

Annales eedes. Dan. IV, 702. Danske Saml. IV, 80 f. Wrangel, Carolinska 

tidehvarfvets kom. diktning S. 15. J , Paludan.

K y h n , P e te r  V ilhelm  C arl, f. 1819, Landskabsmaler. K . er 

Son a f Opsigtsbetjent ved den grønlandske Handel Carl Gottlieb K . 

og Sara Marie f  Hendriksen og blev født i Kjøbenhavn 30. Marts 

1819. Da hans Fader ikke vilde tillade ham at blive Kunstner, 

blev han sat paa et HandeUkontor og senere, som et Kompromis 

mellem Faderen og ham, i hos Kobberstikker G. Hoffmann,

hos hvem han maatte udføre Vignetter og lign. til Handelsbrug; 

men uden l'v iv l har den Øvelse, han fik i at bruge de til Faget 

hørende Redskaber, senere været ham til virkelig Nytte, da han 

begyndte at udføre Raderinger. Tillige fik han nu l.æjlighed til at 

besøge Akademiet, hvis Skoler han gjennemgik, og hvor han 1843 

vandt den mindre Sølvmedaiile for en tegnet Modelfigur. Det var 

dog Landskabsmaler, han vilde være, og efter at have famlet sig 

frem paa egen Haand kunde han allerede 1843 udstille sit første 

Landskab, <Et bornholmsk Strandparti«, som blev kjøbt til den 

kongl. Malerisamling og senere udlaant til Aarhus Musæum. I flere 

Aar besøgte han Bornholm, men fandt snart Vej til andre Egne. Ved 

den Neuhausenske Konkms i 1845 vandt han Præmien for «Land> 

skab, hvori Foraaret karakteriseres«. Efter et Par Aars flittig Virk* 

somhed begyndte han at søge Kejseunderstøttelse; en saadan blev 

tilstaaet ham i 1848, men paa Grund a f  Tidens Uroligheder fik 

han Lov at udsætte sin Rejse, saa at han først kom afsted om 

Foraaret 1850. Aarct efter fornyedes Stipendiet, saa at han kunde 

tilbringe 2 Aar i Udlandet, navnlig i Italien og Frankrig.

Det var dog kun, medens han var i Udlandet, og strax efter 

Hjemkomsten, at K . malede Billeder efter sydlandske Motiver, som 

heller ikke have afsat noget iøjnefaldende Spor i hans Kunstudvik

ling. Han vendte hurtig tilbage til umiddelbare Studier efter Na-
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turen, og de Billeder, som Hoyen, med klart Blik for, hv«ad der 

boede i Kunstneren, efterhaanden fik indkjøbt a f K., vise en rask 

Fremgang. Medens det store Billede »Vinteraften i en Skov* (udst. 

1854) væsentlig virker ved sin smukt udtalte Aften* og Vinterstem

ning, viser Kunstneren allerede Aaret efter i et mindre Vinterstykke, 

«Kystparti ved Taarbæk*, hvor langt alvorligere han nu forstaar at 

gaa Naturen paa Klingen. Hans Sans for Landskabets Modellering, 

for at stille enhver Gjenstand paa sin rette Plads, træder mere og 

mere frem, maaske paa Bekostning a f  Farvevirkningens Blødhed. 

Men »Udsigt over det flade Land ved Bjærgelide* (1S58) hævder 

ved sin hele originale Behandling, den sikre Modellering og det 

vidtstrakte Indblik i den store, flade Egn en anselig Plads i det 

danske I.andskabsmaleri. Det var et a f  den Slags Billeder, som 

ikke enhver kunde gjøre ham efter, og man slap for at se Motivet 

komme igjen fra anden Haand. Men faa Aar efter fik K. Ugesom 

pludselig et helt andet Syn paa sin Kimst. Han søgte mere og 

mere at male sit Billede ude i selve den frie Natur og har Uge 

siden 1863 med fremtrædende Forkjærlighed dvælet ved den sildige 

Sommeraftens ejendommelige Skjonhed i Norden. I «Kølig Sommer* 

aften* (1863) og »Sildig Sommeraften ved Himmelbjærget* (1874) 

finder man en malerisk Fylde, en Varme i Stemningen, en Blødhed 

i Farvevirkningen, som han endnu 20 Aar derefter bevarer og ud

vikler i en saa fremtrædende Grad, at den unge Kunstnerverden 

tilegner sig ham i denne hans »seconde jeunesse* og regner ham 

for en a f sine. I disse Billeder bliver K . mere og mere en For

tolker a f Himmelbjærgegnens Skjønhed, men paa sin egen Vis; det 

er ikke saa meget Hedens melankolske Vildhed, der tiltrækker ham, 

som det milde, mere med Sjælland beslægtede Præg i de lavere 

Egne ved Silkeborgsoernes Kyster, snart med Aftenskumringens 

farverigt vcxlcndc dæmpede Skjær, snart i Sommermiddagens lysende 

Fylde a f Frodighed og Kraft. Som hædret Veteran nøjes han ikke 

med at skue tilbage paa et rigt Kunstnerlivs Virksomhed, men soger 

hvert Aar tilbage til sit andet Hjem i Jylland for at bringe nye 

Billeder med, der ikke bære Præg af, at Kunstneren har udstillet 

i mere end et halvt Aarhundrede. K. har ogsaa været en øvet 

»peintre-graveiu**, om end hans Raderinger i malerisk Virkning og 

Stemningsfylde ikke have naaet hans Billeder. K. blev i i .  Sept. 1853 

gift med Pouline Petrine Leisner, som døde 27. Juli 1894. Han 

blev Medlem af Kunstakademiet 1870, udtraadte i 1882, men blev 

i 1887 erklæret for Medlem a f Akademiets Plenarforsamling. Kn
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haabefuld Søn, Svend Carl K.̂  f. 22. Nov. 1862, udstillede Land

skaber og Interiører fra 1884— 89, men døde allerede 3. Dec. 1890.
W'eilbach, Konslneriex. Weilbach.

K fihn el, A rn old  M agd alu s A n d rea s, 1821— 77, Seminarie

forstander og Præst, er født i Nyborg 27. Dec. 1821 og Son a f 

August Gottlieb K., senere Kancelliraad, By> og Raadstueskriver i 

Randers, og Johanne Magdalene f. Meyer. Han blev Student fra 

Randers Skole 1840, Cand. theol. 1845, konstit. Adjunkt ved Odense 

Kathedralskole 1847 og fast ansat sammesteds 1848. I 1851 blev 

han Kollaborator ved Flensborg Latin- og Realskole og 1856 For

stander og Førstelærer ved Seminariet i Tønder, hvis Omordning 

han forestod, saa at det kunde gjenaabnes Nytaar 1858 som dansk 

Seminarium. 1S64 blev han afeat a f Tyskerne, privatiserede derpaa 

3 Aar i Kjøbenhavn og havde Udsigt til at blive C. VViths Efter

følger som Overskoledirektør; men da dette Embede nedlagdes 1866, 

søgte han gejstlig Ansættelse og blev 1867 Sognepræst i Kristrup 

og Hornbæk. 3 Aar efter blev han Forstander ved Lyngby Semi

narium og tillige Sognepræst for Lyngby og Albøge; men ved 

Seminariets Nedlæggelse 1874 kom han atter ud a f  pædagogisk 

Virksomhed. 1876 befordredes han til Sognepræst i Sengeløse og døde 

her I. Avg. 1877. Titulær Professor var han bleven 1859. Baade 

efter Anlæg og Tilbøjelighed var K . fornemmelig Skolemand. Han 

forenede alsidige Kundskaber med klar Tænkning, hvorfor hans 

Undervisning var grundig og modnende. For Seminarieeleverne 

havde han megen Interesse og forstod at vinde dem ved sit livlige 

og hjærtelige Væsen. Uheldige ydre Omstændigheder hindrede 

ham i at faa den Betydning for Skolen, som hans Begavelse og 

Interesser syntes at have bestemt ham til. K . ægtede 24. Avg. 1847 

Ane Elisabeth Blichert (f. 28. Marts 1816), Datter a f  Kjobmand 

Hans B. i Randers.
Elvius, Danmarks Prsestehist. 1869—*84 S. 434. Joakim iMrsen.

K y llin g , P ed er L au rid sen , o. 1640— 1696, Botaniker, fødtes i 

Assens og var Son a f Raadmand Laurids K. ( f  1662). Han blev 
Student i66o, tog theolog. Examen 1666 og blev nogle Aar efter 

kaldet til Præst; men Kaldsbrevet blev a f ukjendte Grunde strax 

efter kasseret, hvilket blev Aarsag til, at han fra dette Tidspunkt 

kastede sig med stor Alvor og Iver over botaniske Studier, hvilke 

han derefter ofrede al sin Tid lige til sin Død. Han har a f  en 

saa kompetent Dommer som Botanikeren J. VV. Homemann faaet
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det Vidnesbyrd, at «denne udmærkede Mand var uden Tvivl den 

grundigste, den ivrigste og den mest erfarne a f Botanikerne i Dan

mark indtil Rottbølls Tidsalders. I 1680 fik han frit Ophold paa 

Valkendorfs Kollegium paa de Vilkaar, at han skulde istandsætte 

og pleje Haven, senere med den Tilføjelse, at han «skulde fore de 

studerende i Marken om Sommeren*, og ved særlig Tilladelse for

blev han her i 16 Aar, lige til sin Død. I 1682 skaffede hans Vel

ynder Gehejmeraad Molh ham Bestalling som kongelig Botanicus 

med en aarlig Gage a f  300 Rdl., hvad der for den T id  var en ret 

betydelig Sum. —  Hans mest bekjendte Arbejde er ♦ Viridarium 

Danieum*, som udkom i6$$, og som indeholder en alfabetisk ordnet 

Fortegnelse over alle da kjendte danske Planter med Stedsangivelser 

fra forskjellige Egne a f Landet, dog fortrinsvis fra Øerne. Blandt 

dem, som meddelte ham Planter, nævnes i Fortalen a f  mere be

kjendte Mænd Henr. Gerner og Peder Syv. Skriftet er senere (1757) 

blevet bragt i systematisk Orden a f  J. T . Holm og kritisk behandlet 

{1859) a f  M. T . Lange; for de fra Slesvig angivne Arter har Fischer- 

Benzon 1889 givet en kritisk Undersøgelse. K. arbejdede selv paa 

en ny forøget Udgave, som dog aldrig udkom; det hedder, at den 

])erømte tyske Botaniker Haller havde i sit Bibliothek det Manu

skript, som a f K. var bestemt til Trykning. Et andet, mindre Skrift 

a f K . udkom 1684 under Navnet «Gyldenlund», indeholdende en 

Fortegnelse over 404 a f K. i Gyldenlund (nuværende Charlottenlimd) 

iagttagne Planter; det er den første danske Specialflora og har ved 

sin Nøjagtighed og Fuldstændighed særlig Interesse ved at give 

Lejlighed til en Sammenligning mellem Floraens daværende og nu

værende Sammensætning.

K . blev af sin Samtid betragtet som en sær Person, «en mor

som Knart», som det hedder i en skjæmtsom Gravskrift over ham. 

Hertil bidroge væsentligst hans vedvarende Studenterlevned, hans 

enlige Stand, stille Levemaade og Lyst til at sysle i Haven og 

strejfe omkring i Marken. K . manglede ikke Avindsmænd, og han 

har selv beklaget sig over, at en misundelig Haand har, da hans 

«Viridarium» var under Pressen, faaet udtaget Bogstavet n, saa at 

der staar «Urtckostens Mester* i Steden for «Urtekonstens Mester* 

i det a f Henrik Gerner forfattede Indledningsdigt, som efter Datidens 

Skik er anbragt foran i Bogen. C. F. Rottboll opkaldte en Plante- 

slægt til Æ re for ham.
O. Wolff, Journal f. Politik osv. 1S25, II, 193 ff. Bloch, Den fyenske 

Gejstligheds Hist. I l ,  I9 * ff* Naiurhist, Tidsskr. I, 559 ff. E . Rostrup.
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K yn gh o rn , A lexan d er, f  o. 1529, s. Kinghorn (ovfr. S. 170).

K y m in g , Jacob N ielsen, — 1361, Ærkebiskop, var Søn af en 

skaansk Ridder, Niels K . ( f  1354), der førte samme Vaaben, et firdelt 

Skjold, som Thott-Slægten, og hans første Hustru, Christine. Han 

blev Kannik i Lund, studerede derpaa i Paris (o. 1344) og blev 1355 

valgt til Ærkebiskop. Medens han derefter var i Avignon for at faa 

Valget bekræftet af Paven, blev der af den daværende Gjældkjær 

i Skaane, Hertug Bengt Algotsson, lagt Beslag paa ÆCrkebispestolens 

Gods. I Kfteraaret 1356 fortrængtes Hertugen imidlertid fra Magten 

a f Kong Magnus’ Son Erik, Ærkebispen sluttede sig da til denne, 

men synes efter Forliget i Jønkøping mellem Magnus og hans Son 

(28. April 1357) igjen at have trukket sig noget tilbage. Om han 

derved har vakt Kongesønnens Mistro, eller der i øvrigt er kommet 

dem noget imellem, vides ikke; men Natten mellem 4. og 5. Febr. 

1358, næppe en Maaned efter at have erklæret Kong Valdemar 

Krig, overrumplede Erik J. K. i Aahus og tog ham og hans Folk 

til Fange. Ærkebispen kom dog kort efter igjen i Frihed, men 

paadrog sig snart andre og større Ydmygelser. 1360 beskikkede 

Paven 2 midlertidige Bestyrere a f  Ærkebispeembedet —  som Grund 

angaves J. K .s hyppige Fraværelser og den store Gjæld, Lunds Stift 

i hans Tid var kommet i — , ligesom der udgik en pavelig Skrivelse 

til den ene af disse Bestyrere om at stævne Ærkebispen i Anled

ning a f hans voldelige Fremfærd mod Domprovsten Niels Axelsen 

til at møde for Kurieo. Faa Maaneder efter, at disse pavelige 

Befalinger kunne antages at være komne til J. K.s Kundskab, døde 

han 23. Jan. 1361 paa Hammershus. C. Weeke,

K å h le r, H erm an A u g u st, f. 1846, Lervarefabrikant. K. er 

fodt 6. Marts 1846 i Næstved, hvor hans Fader, Joachim Christian 

Herman K. ( f  1884), var Pottemager og Kakkelovnsfabrikant; Mo

deren var Mariane Sophie f. Capmann. Han lærte i Faderens 

Forretning, gik i Teknisk Skole i Næstved og Kjøbenhavn og nød 

endelig Undervisning i Bissens Atelier i Vinteren 1864— 65; derefter 

rejste han i l'yskland og Schweits 1865— 67. Hjemkommen til 

Næstved arbejdede han i Faderens Forretning, som han overtog 

1872, og ved Siden a f Kakkelovne, Kaminer og Bygningsomamenter 

lagde han sig efter Tilvirkningen af dekorative Fade og Vaser, 

Flisemaleri o. lign. O g denne kunstindustrielle Virksomhed lykkedes, 

hvad der anerkjendtes paa forskjellige Udstillinger, f. Ex. i Kjøben*
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havn 1888, Paris 1889 og Chicago 1893, ligesom det kan oplyses, 

at en Række Industrimusæer nindtom i Evropa har kjobt Gjen- 

stande hos ham til deres Samlinger. Men han har ogsaa vidst at 

skaffe sig den fornodne kunstneriske Assistance: Maleren og Billed« 

huggeren K. Hansen Reistrup er fast knyttet til hans Virksomhed, 

og f. Ex. i Chicago udstillede han et stort Flisemaleri, «Ægirs 

I)otre», efter Tegning a f Lorens Frolich. —  i. Juni 1873 ægtede 

han Jansine Elisabeth Christine Berg (f. 7. Febr. 1848), Oatter af 

Stolemagermester i Kjobenhavn Christoffer B. og Oline Marie f. 

Wibro.
Tidsskr, f. Kunstindustri 1888, S. 131 f. Nyyøp,

K æ m p , Jacob, 1682— 1751, Biskop, fødtes 13. Sept. 16S2 i 

Nakskov, hvor Faderen, Peder K ,, var Kjøbmand og Raadmand. 

Moderen, Margrethe Jacobsdatter, var en Præstedatter. Han kom 

tidlig i Kjøbenhavns Skole, hvorfra han blev Student 1701. Efter 

nogen T id  at have været Huslærer fik han 1707 Borchs Kollegium 

og blev samtidig Amamiensis hos Biskop Bomemann og siden hos 

hans Eftermand, Worm. 1711, samme Aar, som han tog theolog. 

Examen, blev han i Kjobenhavn resid. Kapellan til Holmens Kirke 

og 1728 Sognepræst efter 1712 at være kreeret til Magister. «Uden 

Attraa og Ansøgning* blev han 27. April 1733 udnævnt til Biskop 

i Christianssand. Det var en uheldig Tid for dette Stift, og det 

var godt, at det i K. fik en meget dygtig Biskop. Skolen var i 

daarlig Tilstand, og Kirkerne vare bievne brostfældige, da de ved 

Salg vare komne i private Mænds Hænder. Aaret efter K.s An

komst brændte to Tredjedele af Stiftsstaden. Hans forfaldne Bispe- 

residens blev staaende,. Kirken og Skolen gik tabt. Han arbejdede 

med Iver paa at faa dem op igjen og havde den Glæde at indvie 

Skolen ved Reformationsjubilæet 1736 og Kirken 2 Aar senere. For 

Hospitalet fik han en ny Ordning, og hvad der i hine Dage maatte 

regnes ham til stor Fortjeneste, var Oprettelsen a f en Enkekasse for 

Stiftets Gejstlighed, hvis Fundats blev stadfæstet 1736. Vanskelig

heder havde han ved at faa afskaffet den herskende Skik, at for

nemme Folk fik holde Altergang for sig selv. Det bragte ham i 

megen Strid og Ubehagelighed, som han dog med sit sagtmodige 

Væsen kunde bære. liingere var det for ham at se al den Elen

dighed i Stiftet, der blev fremkaldt ved de 2 Misvæxtaar 1740 og 

41, netop medens Konfirniationsordningen og den dermed sammen

hængende .Almueskole traadte ud i Livet. Det havde set ilde ud,
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om han ikke havde været den ualmindelig flittige, arbejdsomme og 

nøjagtige Mand, han var. Som en aarvaagen og alvorlig Tilsyns- 

mand var han sine Præsters Støtte og uforfærdede Talsmand. £n 

a f  de mere fremragende iblandt dem (Mich. Tyrholm) udtaler hans 

Ros i høje Toner og priser ham for cTroens Nidkjærhed, grundig 

Lærdom, gudeligt Levned, retsindigt Væsen, sagtmodig Vandring, 

utrættelig Flittighed». 1 Litteraturen er han ikke traadt frem uden 

med et Mindedigt over U. F. Gyldenløve, der ikke røber poetisk 

Anlæg. Gift 9. Maj 1712 med Helene Cathrine f. Brinck (f. 28. Maj 

>693 t  S- Datter a f  Præsten Iver B. (III, 59) og Enke

efter Præsten Hans Hagerup ( f  1711)* K* døde 29. Avg. 1751.
Faye, Christianssands Bispe- og Stiflshist. S. 312 AF. / ). Thrap.

K o b k e , C h risten  S ch ie lleru p , iSio— 4̂8, Maler, blev fodt 

26. Maj 1810 i Kjøbenhavn og var Søn a f Bagermester Peter Berend 

K . (f. 1771 f  1843) og Cecilie Margrethe f. Petersen (f. 1778 f  1867). 

Han fik sin første Undervisning i Hjemmet, men en Gigtfeber, som 

i hans i i .  Aar fængslede ham til et langvarigt Sygeleje, fik, som 

det synes, afgjørende Betydning for hans Livsbane. De Tegninger, 

han syslede med under Rekonvalescensen, bevægede Forældrene til 

efter Helbredelsen at sende ham til Kunstakademiet, hvor han alle

rede i Jan. 1822 fik Adgang til den første Tegneklasse og et Aars 

'J'id efter til Lorent/.ens Malerstue, hvor han øvede sig i Maling ved 

at kopiere flere Portrætter. I 1827 blev han først Elev a f  Model

skolen, og Aaret efter, da hans Iberer døde, fik han Plads i Eckers- 

bergs Malerstue. Allerede i 1827 begyndte han at male, i det 

Familiens yngre Medlemmer maatte sidde for ham; i 1828 kom 

'Furen til «Mormoder», et Portræt, som allerede viste betydelig 

større Sikkerhed i Tegningen, om ogsaa Malemaaden minder om 

l^rentzen. Imidlertid gik den akademiske Undervisning sin Gang, 

i 1831 vandt han den mindre, 1 1832 den store Sølvmedaille. Et 

Sommerophold i Aarhus gav hatn Lyst til ogsaa at tegne og male 

efter den frie Natur, om end hans fleste Arbejder endnu erc Por

trætter. Kunstforeningen kjøbte et Par a f  hans første Billeder, 

«Parti a f  Aarhus Domkirke« (1S31), som nu er havnet i den kongl. 

Malerisamling, og «Antiksalen paa Charlottenborg«. .\llerede i 

1830 havde han malet et landskabeligt Parti ved Citadellet med en 

gammel Matros i Forgrunden, siddende som Cigarsælgcr ved ct 

lille Bord. 1 1833 malede han som Studie et Portræt a f  déo samme 

gamle Sømand, udmærket ved den fine Modellering i de tyndt
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paalagte P'arver og den klare Farvetone i Karnationen. Dette for

trinlige Ungdomsarbejde blev kjøbt efter Kunstnerens Død til den 

kongl. Malerisamling, altsaa ikke, som almindeligt i den Tid, tor 

at give en lovende Kunstner en Opmuntring, men, selv efter at 

Løbet var fuldendt, i Erkjendelsen af, hvor højt Kunstneren allerede 

stod i dette Værk.
Saa tidlig som i 1831 havde han begyndt at radere, bl. a. et 

Parti a f Aarhus Domkirke, der blev udgivet a f Kunstforeningen. 

I 1836 udførte han den gamle Sømands Brystbillede, der ogsaa som 

Radering horer til hans bedste Arbejder, Aaret efter en større, 

smuk Radering a f  Frederiksborg Slot. I de samme Aar malede han 

((Frederiksborg Slot, set fra Jægerbakken ved Solnedgang* (ud.st. 

1836) og «Kn Sommermorgen ved Østerbros (udst. 1837), der nu 

tilhører den kongl. Malerisamling. En Sammenligning med hans 

italienske Hilleder viser bedst, hvor sandt han havde forstaaet at 

opfatte den nordiske Sols blege Skjønhed, selv inden han havde 

laert Sydens Glød at kjende. Den omhyggelige Gjengivelse a f  alle 

Enkeltheder giver tillige dette Billede en betydelig historisk Inter

esse. I Slutningen af 1837 ægtede han en Frænke, Susanna Cecilie 

Købke (f. 1810 f  1849), Datter a f Kancelliraad, Kontorchef Gaspar 

Berend K . (f. 1764 f  1826) og Juliane Dorothea f. Ratz (f. 1776 

t  1860). Kort efter malede han ct smukt Portræt a f sin unge 

Hustru. Imidlertid havde han faaet en varm Anbefaling a f  Akade* 

miet til Fonden ad usus publicos, hvorefter han i 1S3S hk Løfte 

paa Rejsestipendium det følgende Aar; han fik ogsaa 1839 et Sti

pendium paa 600 Rdl. aarlig i 2 Aar. Men allerede i Avg. 1838 

havde han, ledsaget a f  Hilker, forladt Kjøbenhavn, uden at tage 

sin Hustru med, og naaede hen ad N)'taar Rom, hvor han traf sin 

Svoger F. C . Krohn og mange andre danske Kunstnere. I muntert 

Samliv med Kunstfæller gik Vinteren under Studier a f  Roms Kunst

skatte, og først da han den følgende Sommer, i Følge med Const. 

Hansen, gjorde Udflugter til Neapel, Soreni og Capri, begyndte 

han at male Studier i det frie. Den syditalienske Naturs hele Fylde 

og rige Farveskjønhed gik her saaledes op for ham, at han kunde 

gjengive Indtrykket frisk og levende efter Hjemkomsten.

I 1840 var han hjemme igjen, men først da han havde et 

udfort Billede færdigt, «Parti a f Capris Sydside, stærk Søgang* 

(udst. 1842), foreviste han dette for Akademiet og blev agreeret 

1842. Til Medlemsstykke skulde han male «Et Parti a f den italienske 

Kyst ved Middelhavet*. I Steden for at male dette fuldforte han
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et stort Maleri, «Kystparti ved Capri, Morgen# (udst. 1844), hvilket 

blev kjøbt til den kongl. Malerisamling. Dette Billede karakteriserer 

vistnok fyldigst K. i hans sidste Periode. Det udmærker sig ved 

en Dybde og Glans i Farven, en mere storslaaet malerisk Helhed, 

end hans tidligere Billeder havde, selv om man ved Sammenligning 

med de i Italien udforte Studier kan savne noget a f  det umiddel

bare Indtryk i Gjengivelsen af Enkeltheder. Endnu et Billede over 

et italiensk Motiv, «En Pergola* (udst. 1845), gjorde megen Lykke. 

Saa vel disse Arbejder som Udforelsen a f en Del Dekorationer i 

Thorvaldsens Musæum havde sinket ham i at arbejde paa Medlems- 

stykket. Hans Hustrus Sygdom og Familiesorg henimede maaske 

ogsaa hans Arbejdskraft. Først i Okt. 1846 blev «Parti a f  Marina 

piccola paa Capri« forevist i Akademiet og forkastet, om end med 

ct ringe Overtal. T il Trods for at han endnu fuldforte nogle Por

trætter, gjorde denne Begivenhed saa stærkt Indtryk paa ham, at 

hans Kraft var brudt. En Forkølelse gik over til Lungebetændelse, 

og 7. Febr. 1848 døde han efter faa Dages egentlig Sygdom.
E Hannover, C. K. (1893). Scimer, Nekrol< .̂ Saml. I, 341 ff.

Ph. Weilback.

K o b k e , C h ristian , f. 1830, Justitiarius. K., en Søn a f Kaimner- 

raad, Godsforvalter ved Boller-Møgelkjær (Jods Andreas Ludvig 

Bernth K . og Kirstine Cathrine f. Storm, fødtes 29. April 1830 paa 

Gaarden Svanholm i Nærheden a f  Horsens, blev 1848 Student fra 

Sorø, 1856 juridisk Kandidat, s. A . Kancellist i Kultusministeriet og 

1860 Fuldmægtig sammesteds; men allerede forinden (Dec. 1859) var 

han bleven konstitueret som Assessor i Landsoverretten i Viborg 

og fungerede i de følgende 3— 4 Aar næsten uafbrudt som saadan, 

indtil han 1863 efter indtrængende Anbefaling fra Rettens daværende 

Justitiarius blev udnævnt til fast Assessor ved Retten, uagtet han 

var den yngste blandt Ansøgerne. 1881 blev han Rettens Justi

tiarius og beklæder denne Stilling endnu. Desuden har han 1 en 

lang Aarrække været Medlem a f Direktionen for Viborg Bys og 

Omegns Sparekasse. 1892 blev han Kommandør a f 2. Grad a f 

Danebrog. G , Krin^dbach.

K o b k e , Johan P eter, f. 1824, Officer. K . er Son a f  Oberst- 

lieutenant a f Ingeniørkorpset Niels Christian K . (f. 1793 t  >̂8 

Mette Marie f. Bruun (f. 1798 1888) og blev født 5. Okt. 1824 i

Fredericia. I 1838 sendtes han til Kjobenhavn for i Mariboes Real

skole at forberedes til den kongl. militære Hojskole, paa hvilken
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han indtraadte i i842> i det han samtidig udnævntes til Sekond- 

Ueutenant å  la suite i Artilleriet uden Anciennitet. 1 1844 tillagdes 

der ham Sekondlieutenants Anciennitet a f  i .  Nov. 1842. Da Under

visningen paa Højskolen suspenderedes 1845, afgik han til Ingeniør- 

tropperne, men han gjenindtraadte paa Skolen i 1846 og forlod den 

først ved Krigens Udbrud i 1848, i det han samtidig udnæ\mtes til 

l*remierlieutenant i Ingeniørkorpset. Kfter en kort Tid at have 

været ansat ved Fæstnings- og Bygningstjenesten i Kjøbenhavn 

afgik han i April 1848 til Feltingeniørdetachementet og deltog i 

Fægtningerne i Sundeved 28. Maj, hvor han fungerede som Adju

dant hos Oberst Schleppegrell, og ved Hoptrup Natten mellem 

og 7. Juni. V ed Slutningen a f Felttoget 1848 modtog han tillige 

med flere andre ved Kongerevuen paa Lerbæk Mark ved Vejle 

Ridderkorset a f Kongens Haand. I Vinteren 1848— 49 var han 

ansat ved Gcneralkommandoen i Nørrejylland, hvorfra han i Felt

toget 1849 overgik til Armeens Overkommando som Adjudant, 

i hvilken Egenskab han deltog i Fægtningen ved Adsbøl 3. April. 

Senere ansattes han ved Feltingeniørdetachementet og førte ved 

Udfaldet fra Fredericia 6. Juli Sapøreme ved Avantgarden. Imellem 

Krigsaarene 1849 og 1850 forblev han i Fredericia Fæstning, men 

afgik sidstnævnte Aar paa ny til Feltingeniørdetachementet og del

tog i Slaget ved Isted 25. Juli, efter at han kort forinden var 

bleven Kapitajn a f 2. Klasse.

Da Feltingeniørdetachementet opløstes i Foraaret 1851, stilledes 

K. til Raadighcd for Ingeniørkorpset ved Udarbejdelsen af Forslag 

til Kjøbenhavns Befæstning mod Land- og Søsiden, men han be

ordredes forinden sammen med Kapitajn Ernst paa en 8 Maaneders 

Rejse til Udlandet for at uddanne sig i den permanente Fortifika

tion. I 1853 udnævntes han til Kapitajn a f i. Klasse, blev s. A. 

Adjudant og ved Stabschefspladsens Oprettelse i 1861 Stabschef ved 

Ingeniørkorpset. Ved Siden a f denne Gjerning fungerede han i 

1853— 55 som interimistisk I.ærcr i Vandbygning ved den kongl. 

militære Højskole, og han var i 1863— 67 Borgerrepræsentant i 

Kjøbenhavn; som saadan tog han virksom Del i de langvarige 

Forhandlinger om Ordningen a f Hovedstadens Havneforhold og om 

Knippelsbros Ombygning; i 1865 udkom der en Piece fra hans 

Haand om dette sid.ste Æmne. 1 1866— 67 stod han til Raadighed 

for Ingeniørkorpset og blev sidstnævnte .Aar først fungerende Direktor 

for Kommandoen i Krigsministeriet og dernæst Chef for Armeens 

Intendantur, hvorfor han udtraadte af Nummer samt sattes å la suite
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i Ingeniørkorpset. Ved den nye Hærlovs Ikrafttræden i 1867 ud

nævntes han til Oberst uden for Nummer i Ingeniorkorpset og 

C hef for Hærens Forplejningskorps og Aaret efter til Generalinten- 

dant. Disse Virksomheder røgtede han, efter at han i 1889 paa 

Grund a f Alder havde erholdt Afeked som Oberst med General

majors Karakter, indtil 31. Dec. 1894, da han afskedigedes a f  Krigs

tjenesten og samtidig dekoreredes med Danebrogsordcnens Storkors. 

Han var i 1869 bleven Kommandør a f  2. og i 1878 Kommandør 

a f  1. Grad.

I over et kvart Aarhundrede har han saaledes staaet i Spidsen 

for Hærens Forplejningsvæsen, og han har i dette lange Tidsrum 

med den samme Energi og usvækkede Interesse arbejdet paa dets 

Udvikling og søgt at holde det paa Højde med det bedste i Ud

landet. Hans ihærdige Bestræbelser for gjennem en Revision af 

Loven a f 1868 om Forplejningskorpsets Ordning at opnaa et for

bedret Personel for dette strandede paa den indre politiske Strid. 

Medens han beklædte Stillingen som Generalintendant, deltog han 

ogsaa paa anden Maade i det offentlige Liv, især inden for Hæren. 

Det skyldtes saaledes for en væsentlig Del hans Initiativ og ivrige 

Arbejde for Sagen, at Officersforeningen i Kjøbenhavn blev stiftet 

i 1880— 81, og han har siden 1876 været Formand for det krigs

videnskabelige Selskab. End videre er han Formand for den efter 

Christiansborg Slots Brand i 1884 dannede Komité for cNational- 

bidrag til Kongeborgene og Formand for «Foreningen for Læge

vagtstationer i Kjøbenhavn*. —  K . ægtede i. Maj 1851 sit Søskende

barn Kirstine Marie Bruun (f. 6. Okt. 182S), Datter a f  Klædefabri

kant Johannes Iver B. (III, 170).
Tychsen, Fortifikations-Etaterne Ingenieurkorj)set 1684— 1893.

V. E . jy^hsen.

K o ed t, A n d re a s  P esch e k e , f. 1845, Handelsmand og Forfatter. 

K . er født i Flensborg 22, Sept. 184$ og er Søn a f Skibsfører 

Matthias Matthiessen K. og Anna Marie f. Pescheke. Efter at 

have arbejdet forst paa Handelskontorer i Flensborg og Manchester 
og senere som rejsende stiftede han 1875 sammen med en Skole

kammerat, P. A. Paiilsen, Firmaet Paulsen, Køedt & Co. i Man

chester og nogle Maaneder efter sammen med Paulsen og N. Hilligsoe 

Firmaet HilUgsøe, Køedi & Co. i Kjøbenhavn. Firmaerne drive en 

betydelig Manufakturhandel en gros og en detail («Messen») og 

have i de senere Aar anlagt en Gardinfabrik og et Dampvæveri.
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Under særlig Paavirkning a f sine Indtryk i England nærede 

K. tidlig en levende Interesse for offentlige Forhold, navnlig for 

handelspolitiske Sporgsinaal. Som forste Resultat a f  sine Studier i 

denne Retning udgav han 1887 et Skrift, * lo ld en  og Tiderne*, 

hvori han dels tager Ordet for absolut Frihandel, dels anbefaler 

Oprettelsen af en Frihavn. Sine Anskuelser har han senere med 

stor Udholdenhed forfægter i en Række Smaaskrifter og Bladartikler 

og som Taler paa adskillige Agitationsmoder. Hans Skrifters For

trin og Fejl hænge nøje sammen med det agitatoriske Formaal. 

De ere skrevne med Talent, og Formen er livlig, frisk og klar, 

men de ere ensidige i deres Losning a f Problemerne, og Forfatteren 

kommer ofte for let over Vanskeligheder, der frembyde sig ved en 

mere alsidig Fordybelse i Sporgsmaalene. 1887 var K . Medstifter 

a f  «Toldreformforeningen», hvis Formandsplads han indtog fra Stif

telsen til 1891. I øvrigt har hans nalionalokonomiske Interesse ikke 

indskrænket sig til Toldspørgsmaalene. 1893 udgav hao et populært 

Skrift, eGuld og Sølv«, hvori der er nedlagt et betydeligt Studium, 

og som deler hans øvrige Arbejders stilistiske Fortrin. —  I April 

1895 valgtes han a f  Slagelsekredsen ind i Folketinget, hvor han har 

sluttet sig til Venstre. K. er gift med Elisabeth Ellen f. Duval, 

Datter a f Portrætmaler D. i Manchester. E . Meyer.

K o h ier, V ilhelm  E duard  D avid , f. 1839, Murmester. Han 

er fodt 10. Okt. 1839 1 Hørsholm, hvor hans Fader, Murmester 

Frants Georg K ., havde en efter Datidens Forhold stor Virksomhed; 

Moderen var Marie f. Malmgreen. Efter at være oplært hos Fa

deren, i Teknisk Institut og hos Arkitekt N. S. Nebelong arbejdede 

han 1858— 61 i flere af lysklands større Byer, samtidig med at han 

gik paa Vinterkursus i Bygningsskolen i Holzminden (Brunsvig), 

hvorfra han tog Afgang-sexamen. 1863 etablerede han sig i Hørs

holm og Aaret efter i Kjøbenhavn, 1864— 82 i Kompagni med sin 

yngre Broder Julius Georg K , ( f  1894), og det er en Mængde store 

Bygninger, hvis Opførelse har været betroet ham. Exempelvis kunne 

mærkes det kongl. Thcater, St. Pouls og St. Matthæu.s’ Kirkerne, 

Kommuneskolerne i Randersgade, paa Jagtvejen og ved Kapelvejen, 

den kongl. Porcellænsfabrik, Kunstindustrimusæet osv. Desuden 

grundlagde han 1871 sammen med sin ovennævnte Broder Frederiks- 

holms Tegl- og Kalkværker, der 1873 gik over til et Aktieselskab, 

hvis Direktør han stadig siden har været; som Filial af det anlagde 

han 1891 Hillerød Teglværk. Han er Medlem af Kjøbenhavns Murer-
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lavs Bestyrelse, er Repræsentant \ Kjøbenhavns Forstæders Brand- 

forsikring, Formand for Repræsentantskabet i Kreditforeningen for 

Haandværkere og industridrivende i Kjøbenhavn og for 'teglværks- 

foreningen a f 1893. —  4. Nov. 1863 ægtede han Hansine Sibbem 

(f. 10. Jan. 1837), Datter a f  Snedkermester Vilhelm S. i Fredensborg 

og Ida f. Vever. C. Nyrap.

K ø lle , C la u s  A n to n , 1S27— 72, 1.andskab$maler, var født i 

Sandby paa I..aaland 25, Nov. 1827 og Søn a f Skriver paa et Birke

kontor C. F. K. Efter at være bleven sat i Malcriære hos Deko

rationsmaler C. J. A . Løffter begyndte han at gaa paa Kunstakade

miet, blev 1847 Svend og rykkede samtidig op i Dekoratioosklassen. 

Denne gjennemgik han og vandt 1851 den mindre Sølvmedaille 

som Dekorationsmaler for et Theaterloft, men samtidig havde han 

besøgt Akademiets andre Tegneskoler, blev 1848 Elev a f  Model

skolen og vandt her 1850 den mindre og 1852 den store Solv- 

medaille. Et Forsøg paa 1853 at vinde den mindre Ouldmedaille 

for Opgaven ^Barnemordet i Bethlehem» slog fejl, og nu synes 

han at have tabt Modet og at ville indskrænke sig til at være 

Dekorationsmaler. Han arbejdede under I... FrøHch ved Udsmyk

ningen af Overappellationsrettens Sal i Flensborg og rejste derpaa 

1854 med Understøttelse a f  den Reiersenske Fond til 'l’yskland. 

Denne lille Rejse modnede Tanken hos ham om at blive udøvende 

Kunstner, men endnu vaklede han mellem Landskab og Figurmalcri. 

Lyst og Evne i sidste Retning savnede han ikke; han udstillede 

flere Portrætter og Figurbilleder, vandt 1855 den Neuhausenske 

Præmie for «Et Bameportræt», ja  malede endog en Altertavle 

(1857), »Christus i Rmrnaus*, som Konkursbillede for den Neuhau

senske Præmie.
Landskabsmaleriet drog imidlertid mere og mere K . til sig, 

og hans Talent fremtraadte her i en Fylde, der viste, at Valget 

havde været rigtigt. «£ftermiddag paa Himmclbjærget» (1860) blev 

kjøbt til den kongl. Malerisamling, og s. A. flk han .\kademiets 

mindre Rejsestipendium paa 2 Aar, som han for største Delen til

bragte i Rom og dets Omegn. Hans første Billeder herfra, «Parti 

a f Colossæum», «Roma$ og Vestas Tempel», minde i Sikkerhed 

og Finhed om Const. Hansens og Købkes Gjengivelser a f lignende 

Æmner. Senere danner han sig cn selvstændigere Opfattelsesmaade, 

hvori den milde, poetiske Stemning, der hører til K.s Hovedfortrin 

som Maler, især træder frem. Det smukkeste Exempel paa denne
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Retning er vistnok «Parti ved Nemisøen* (udst 1862, Konsul Hages 

Saml.). Efter Hjemkomsten vendte ban tilbage til Fædrelandets 

Natur og indsamlede Studier paa mindre Sommerrejser, snart i Fyn, 

snart paa Møen, snart i Nordsjælland, tiest gjengav han dog Mo> 

tiver fra Dyrehaven eller Ordrup. Ogsaa her var det den fyldige 

Stemning, den rene Naturfølelse, den aandftilde Gjengivelse a f 

landskabets Hovedtræk, .som fængslede, om man end undertiden 

roaatte indrømme, at Finheden og Mildheden gik over til Svaghed; 

selv de stejle Klinter paa Møen bleve under hans Haand til venlige 

Idyller, kjærtegnede a f  et blidt og dæmpet Sollys. Efter 1S66 sporer 

man en Forandring. «Parti i Vinderød Skov* adskiller sig ikke 

alene ved sit særegne Motiv, en Række a f  Vinden stærkt medtagne 

Træer paa en hældende Bakke, men ogsaa i Behandlingen; han 

bliver bestemtere i Modelleringen, klarere i Farven og mindre 

cfortonct* i Hovedvirkningen. 1 det mindre Billede «1 Skoven 

om Foraaret* kappes han med Blomstermaleren ved at drage Land

skabets Forgrund nærmere til Øjet og gjengive Skovbundens bug

nende Blomstcrfylde. Dog er det et virkeligt Landskab, hvori 

Blikket ud over Anemonernes Vrimmel løkkes ind i Dybden a f  den 

vaarfriske Skov. Her er kjækkere Træk og en fyldigere Farve

rigdom, end Kunstneren tidligere vovede sig til. Et udmærket 

Billede i denne nye Retning er ^Rejnfan ved en Havremark*, 

ct Motiv fra Slesvig, som var udstillet i 1870.

I 1867 fulgte K. Baron C. Stampe paa en Rejse til Biarritz, 

hvorfra han malede et Par nydelige Smaapartier; allerede den Gang 

led han meget a f Gigt og rejste i 1869 til Aachen, hvis Bade han 

brugte uden tilsyneladende Udbytte. Han følte sig syg, blev endnu 

mere stille og indesluttet, end han tidligere havde været, men hans 

Kunst viste ingen Nedgang; i 1871 blev han Medlem a f Kunst

akademiet, og i 1S72 hk han det Anckerske Rejselegat, som han 

dog ikke kom til at benytte; thi han blev angreben a f Lunge

betændelse og døde paa Kommunehospitalet 2. Sept. 1872. K . var 

ugift; han var en stilfærdig Natur, trofast mod sine Venner, mild 

i sin Dom over andre; i en fortrolig Kreds kunde han dog, naar 

han blev nødt dertil, udtale sig med Fasthed og Klarhed over 

kunstneriske Æmner. Hans Retsindighed og TjensU'Ulighcd vandt 

ham mange Venner. Hvor yndet han var i Publikum som Kunstner, 

ses maaske bedst af, at Kunstforeningen alene kjøbte 14 Billeder 

a f  ham, medens i det hele kun faa forbleve usolgte i hans Malerstue.
Weilbach, Koosincrlcx. /%. W eilbach.

Dan^ biogr. Lex. IX. Nov. 1895. 40
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V, K øller*B anner, G eo rg  L u d vig , 172$— i8 ii, Officer, er født 

i Pommern, til hvis Adelsslægter han hørte, men opdraget i Hessen, 

hvor Faderen, Joachim Christoph v. K. (f. 1690 j  1732) var Kapi- 

tajn. Moderen var født v. Zollen. 13 Aar gammel indtraadte K. 

selv i hessisk Krigstjeneste og deltog fra 1743— 4̂8 i Felttogene i 

Bajem, Braband og Skotland og fra 1757— 60 i Syvaarskrigen. 

Sidstnævnte Aar fik K ., der var avanceret til Major og havde er

hvervet sig Ry som en uforfærdet Soldat og intelligent Infanteri

officer, Ansættelse i Danmark som Oberstlieutenant ved falsterske 

Regiment til Fods, for hvilket Regiment den isaarige Prins Carl 

a f  Hessen lige var bleven Chef. K . skulde være Prinsens militære 

Raadgiver og i Virkeligheden fore Kommandoen for ham. Det 

viste sig, at K . var Posten fuldt voxen. Han satte Regimentet i 

fortrinlig Skik, forte det i Meklenborg til Grev Saint-Germains fuld

komne Tilfredshed og forstod i høj Grad den Kunst at vinde sine 

xmdergi^me. «Han er respekteret a f  høj og lav, fra Officer til 

Musketer», siger Prinsen a f  Hessen, «og elsket og agtet a f  enhver 

for sin vennesæle Færd.» Uden for de militære Kredse lød Dommen 

over hans Optræden imidlertid væsentlig anderledes. Den civile 

Befolkning synes saaledes nærmest at have betragtet ham som en 

brøsig og anmassende Jacob v. Thybo, for hvis anselige Skikkelse 

og vel bekjendte Legemsstyrke det dog var raadeligst at gaa a f  

Vejen, og hvor fejlagtigt dette Syn end i Hovedsagen var, kan 

det ikke nægtes, at der i K .s Tale og Vandel ved Siden af megen 

Takt og Beherskethed forekommer Spor a f Raahed og Hidsighed, 

ligesom det ogsaa nok er troligt, at han med Overmod kunde se 

ned paa Borgerne, med hvem han saa vel i Hovedstaden som 

senere i Rensborg a f og til havde ret skarpe Sammenstød.

Imidlertid havde Prins Carl kastet sig over Artillerividenskaben, 

hvori General Huth var bleven hans Læremester, og 1766 blev K., 

udnævnt til Oberst, Kommandør og det følgende Aar Chef for 

falsterske Regiment, som han efterhaanden ved sin Kyndighed og 

levende Interesse for Tjenesten gjorde til en Mønsterafdeling. 1769 

var K . Gjæst ved et preussisk Hærkorps under dets Exercertid i 

Pommern for at studere Udviklingen af Frederik den stores infanteri
taktik. Næst Ijenesten var Theatret K.s Passion. Han var en 

sikker Mand i sin Loge i Skuespilhuset eller i den italienske Opera 

og holdt nok af, naar et Stykke skulde opføres, at være den, der 

gav Tonen an. Ikke mindre kjendt var han bag Theatrets Kulisser, 

og herfra stammer vel det intime Forhold, han bl. a. stod i til
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Jfr. Morell (VI, 42), «Pernilles> senere saa berømte FremstilleriDde. 

I den store Skandale i det kongl. Theater 25. Nov. 1771 under 

Opførelsen a f  Bredals «Den dramatiske Journal» (III, 34) var K. 

som bekjendt Hovedmanden og afgav Stof for Ewald til Persiflagen 

.«Biirgerschreck» i «De brutale Klapperen.

Med Politik eller Hofintriger synes K. indtil Udgangen a f 

1771 ikke at have befattet sig. Han har næppe været blind for 

den i Hovedstaden tiltagende Gjæring og Forbitrelse mod Stniensee 

og maaske nok været vidende om Grev Rantzau-Aschebergs og 

Æveotyreren Beringskjolds famlende Forsøg paa ved Enkedronning 

Juliane Maries Hjælp at styrte Magthaveren, men der foreligger 

intet om, at han har indladt sig med dem. Da kaldte et Tilfælde 

ham frem i de misfomøjedes forreste Række. En a f hans Olficerer, 

Sekondlieutenant U. A. v. Kardorff, havde været overhørig mod et 

a f Kommandantskabet ved Juleaftcnsoptøjerne udstedt Forbud, og 

Struensee tog heraf Anledning til en a f  de første Dage i 1772 at 

dekretere, at Lieutenanten skulde kasseres foran Fronten a f falsterske 

Regiment. Det var forgjæves, at K. bønfaldt Ministeren om at 

mindske denne Vilkaarlighed og forskaanc Regimentet for en saa- 

dan Skamplet. Harmfuld herover synes K . nu at have stillet sig 

og sit Regiment til Enkedronningens Raadighed, og 13. Jan. .i en 

Raadslagning mellem de sammensvorne blev det i hvert Fald be* 

.stemt, at der efter Maskeballet Natten mellem 16. og 17. Jan., da 

falsterske Regiment havde Vagt paa Christiansborg Slot, skulde 

gjøres Ende paa Struensees Herredomme. Sjællandske Dragonregi

ment under Generalmajor Eickstedt (IV, 457) havde at overholde 

Roligheden i Byen. K., hvem Enkedronningen ved egenhændig 

Billet a f 15. Jan. yderligere ansporede til paa Kongehusets Vegne 

at tage Hævn over Struensee, og som øjensynlig trods sin inferiøre 

Stilling havde faaet Hovedledelsen, traf sine Forberedelser til Pla

nens Gjennemførelse med stor Omsigt og Koldblodighed. Under 

Ballet sad han og spillede Skak med en a f sine Officerer, som om 

intet forestod. .Alle Hovedpersonerne: Struensee, Brandt, General 

Gahler og Frue, den ældre Struensee og Livlæge Berger bleve 

arresterede a f K. personlig eller a f falsterske Regiments Officerer, 

og for Caroline Mathildes Vedkommende gjælder til Dels det 

samme, i det Dronningens Arrestation vel formelt var overdraget 

til Grev Rantzau, men denne upaalidelige Værkfælle var selv sat 

under Bevogtning a f 2 a f K .s Officerer. Uden at vække mindste 

Forstyrrelse i Hovedstaden var den hele «Revolution» i Løbet a f

40*
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et Par Timer tilendebragt, og nye Mænd traadte i Spidsen for 
Regeringen.

Store Gunstbevisninger bleve nu K. til Del. Samme Dag, 

som Begivenheden fandt Sted, blev han Generallieutcnant a f Infante

riet og Storkors a f  Danebrog; 22. Jan. fik han Udnævnelse til Over- 

generaladjudant, til Deputeret i Generalitetskollegiet og til Chef for 

Infanteridepartementet, alt med Bibehold a f  sin Stilling og Lønning 

som Regimentschef; 30. Jan. nævnes han som dansk Adelsmand 

under Navn a f KøUcr-Banner. Samtiden saa i dette opsigtvækkende 

Dobbeltnavn billedlig antydet, at det var K ., der havde slaact 

Slaget og været Mærkesmanden 17. jan ., og det er troligt nok, at 

Guldberg, fra hvem Ideen vel er udgaaet, har villet udtrykke dette. 

1 Nobilisationspatentet a f  13. Febr. siges der, at Kongen for K.s 

«besynderlige Troskab og Nidkjærhed» har tilladt ham som et 

«sært kongeligt Naadeskjendetegn» at forene med sit eget Vaaben- 

skjold den cældgamle danske Bannerske Families Skjold, Hjælm 

og Vaaben». T il K.-B.s Interesser for Theatret blev der ogsaa 

taget Hensyn, i det han i Maj stilledes i Spidsen for en Kommis

sion, som skulde sætte det kongl. Theater paa en bedre Fod. Han 

skal imidlertid have taget Ordet for «platte Anskuelsers og kunde 

ikke i Kommissionen vinde Indgang for sine Reformer. Ogsaa 

paa K.-B.s egentlige Virkefelt var hans Rolle mærkelig hastig ud

spillet. I Begyndelsen a f Nov. meddeltes det ham, at Kongen havde 

fundet for godt at «anbefale» Prinsen a f  Bevern, der var Gouvemor 

i Rensborg m. m., at opholde sig i Kjobenhavn Vinteren over, og 

at K.-B. derfor havde midlertidig at overtage dennes Forretninger. 

Selvfølgelig var dette en Art Forvisning; Prinsen a f  Bevem vendte 

ikke mere tilbage, K.-B. maatte udtræde a f Kollegiet og afrtaa 

Infanteridepartementet, og i Foraaret 1773 fulgte hans Udnævnelse 

til Kommandant i Rensborg. Det er endnu ikke fuldt opklaret, 

hvad der var den egentlige Grund til hans Fald. Efter nogle skal 

han have fornærmet Prinsen a f Hessen, efter andre trak han det 

korteste Straa lige over for Generalerne Eickstedt og Huth. Vist 

er det, at hans Fjæmelse ikke skete med Enkedronningens og Arve

prins Frederiks gode Vilje. «List, Misundelse og Avind», skriver 

Arveprinsen med tydelig Henpegen paa K.-B., «har forbundet sig 

mod en af dem, vi den lykkelige 17. Jan. har haft de stærkeste 

og største Tjenester af.» Ved deres Hjælp holdt K.-B. sig ogsaa 

i nogen T id  oven Vande, og 1774 var efter Omstændighederne et 

godt Aar for ham. Han fik Tilladelse til at se til sit Regiment,
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der modtog ham med Begejstring, blev i Anledning a f Arveprinsens 

Formæling 21. Okt. udnævnt til Gouvemor i Rensborg og til In

fanteriinspektor m. m. i Hertugdommerne og fik a f Kongen over

rakt en kostbar Ring, hvori der var indgravet Ordet «Merito*. 

Men samtidig fratraadte han Kommandoen over falsterske Regiment, 

og i Kabinetsordrer fra Begyndelsen a f  1775 hed det under Frem

hævelse a f hans «lærømmelige> Tjeneste, at Kongen havde «over

talt sig til* at afskedige ham fra hans Gouvemement og ovrige 

Poster i Hertugdømmerne. Han skulde dog beholde sin Lønning 

og have Tilladelse til som Overgeneraladjudant paa det «hono- 

rableste* at besøge fremmede Armeer, <ja at bivaane Felttog*. 

Han foretog strax en saadan Udenlandsrejse, hvorfra han vendte 

hjem 1776. Han gjæstede dette og det følgende Aar flere Gange 

Enkedronningen, hvem han synes at have forelagt Planer til en ny 

Regeringsordning, men hans Spil var nu tabt, og 30. April fik han 

endelig Afsked som General a f  Infanteriet.

K.-B. ejede i Fællesskab med en Neveu Godset Moratz i 

Pommern, hvor han havde flere Besiddelser; han skrev sig til Gørke 

og Dobberphul. Efter sin Afsked tog han dog ikke Bolig der, 

men i Altona, hvor han døde 30. April 1811. De blodige Minder 

om Struensee og Brandt skulle i de senere Aar have pint den 

gamle Mand, og der menes, at hans Død var en Følge a f  et Selv

mordsforsøg paa Aarsdagen for Grevernes Henrettelse (28, April).
Manthey. Ridderes Levnetslcb. Høst, Politik Historie I, 305. N. Staats- 

bUrg. Mag. 1, 625. Hist. Tidsskr. 3. R. V I; 4. R. 11. Museum 1891, II, 5. 12 fT.

S. A . Søremen.

K olpin , A lex a n d er, 1731— 1801, Kirurg, fødtes 7. Juli 1731 i 

Uetersen og var en Son a f  Rektor ved Klosterets Skole Friedrich 

Christopher K. og Catharina Margaretha f. Evers. Efter at have 

frekventeret Skolen anbragtes han 1746 i Lære hos en Kirurg i sin 

Fødeby, gik 1749 til Hamborg for at udvide sine kirurgiske Studier 

og kom 1752 til Kjøbenhavn, hvor han uddannede sig videre i de 

lægevidenskabelige Discipliner og blev indøvet i Praxis a f Wohlert 

og C. J. Berger. Denne sidste satte ikke megen Pris paa sin Elev, 

medens derimod Wohlert blev hans tro Velynder. 1755 bestod han 

A%angsprøven ved 'ITieatrum anatomico-chirurgieum og udnævntes 

det følgende Aar til Regimentskirurg ved det jyske Infanteriregi

ment i Rensborg, i hvilken P^genskab han gjorde Tjeneste ved den 

i Anledning a f Forviklingerne med Rusland i Holsten opstillede 

Armé. Ved dennes Opløsning kom han i Slutningen a f  1762 til-
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bage til Kjøbenhavn, underkastede sig 1763 den foreskrevne medi

cinske Tillægsexamen for at faa Ret til medicinsk Praxis og arbej

dede derefter paa at erholde fornoden Tilladelse til at tage den 

medicinske Doktorgrad, nærmest for at kunne blive Provinsial- 

medikus. Han udarbejdede ogsaa en latinsk Dissertation til dette 

Brug, men videre naæ de han ikke, i det han endnu samme Aar 

modtog et kongeligt Rejsestipendium og foretog en længere Studie

rejse, der gik over Hannover og Strasburg til Paris, hvor han ud

dannede sig i de forskjellige theoretiske og praktiske Discipliner 

hos de herværende ansete Lærere. Derefter var han 3 Maaneder 

i Rouen for hos den berømte Operatør le Cat at uddanne sig 

særlig i Stenoperationer. Efter et Ophold i London, hvor han 

studerede hos John Hunter, rejste han over Holland tilbage og 

naaede Danmark i Begyndelsen a f  1766; s. A . udnævntes han til 

Overkirurg ved Frederiks Hospital.

Som Overkirurg fik han rig Lejlighed til at vise sine erhvervede 

Kundskaber og Færdigheder og vandt en ikke ringe Anseelse, ikke 

blot som Praktiker og Operatør, men ogsaa som videnskabelig 

Kirurg; paa Hospitalet indledede han en ny Æ ra ved at holde 

regelmæssige Foredrag over Kirurgi og Operationslære. 1768, da 

hans Velynder Wohlert trak sig tilbage fra Stillingen som Hof

kirurg, erholdt K . ogsaa denne Post. 1774 blev han virkeligt Med

lem a f Collegium medieum med Votum dccisivum ogsaa i medi* 

cinske Sporgsmaal; Justitsraadstitelen erholdt han s. A. 1775 op

toges han som Æresmedlem i det medicinske Selskab, og s. A. 

blev han Medlem a f Frederiks Hospitals Direktion, hvorefter han 

1776 fratraadte Overkirurgposten. 1 den følgende T id  virkede han 

i en udstrakt kirurgisk og medicinsk Privatpraxis, men samtidig 

satte han sine Kræfter ind paa en ret omfattende Forfattervirksom

hed paa Latin og i det hele i lærd Retning. Han publicerede ikke 

blot forskjellige Tidsskriftsafhandlinger, navnlig Gjengivelser a f  sine 

Hospitalsforelæsninger, i det medicinske Selskabs «Acta», men ogsaa 

selvstændige Skrifter, saaledes sin for Doktorgraden bestemte lille 

Afhandling og et Skrift indeholdende Betragtninger («Mcletemata») 
over Læsioner i Hovedet og deres Behandling. Nogen væsentlig 

videnskabelig Betydning kunde disse Skrifter dog ikke hævde sig, 

om de end vise faglig Indsigt og litterær Sans. De fremkom i 

øvrigt tydelig nok som et Led i en ivrig, ærgjerrig Bestræbelse for 

at staa som den første kirurgiske Avtoritet og navnlig i den Kamp, 

det trak op til, at kunne vinde Overtaget over den yngre, op*
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dukkende kirurgiske Kapacitet, den til det medicinske Fakultet

knyttede H. Callisen (III, 343).

I denne blodige Krig, der aabenlyst og skjult i en Aarrække 

fortes mellem de to skarpt adskilte Klasser Læger om Kirurgiens 

FremtidsstilUng i Danmark, var K. Kirurgernes egentlige Hoved- 

anforer. Han bar ogsaa til sidst Sejeren hjem, i det han ved sin 

Indflydelse ved Hoffet fik de fra Universitetet og særlig ffa Callisen 

udgaaede Planer og Forslag kuldkastede og 1785 havde den Triumf 

at se det kirurgiske Akademi ffemstaa som en a f  Universitetsmedi* 

cinen og a f CoUegium medieum fuldstændig uafhængig, anselig 

Institution, der skulde lede baade den kirurgiske Undervisning og 

hele det forventede kirurgiske videnskabelige Liv i Danmark. Den 

svage Hennings (VII, 349) skulde vel som vedblivende General« 

direktor være Akademiets første Professor, men K . blev som Hof- 

kirurg den anden og havde, kraftig støttet a f sin tro Ven, den ikke 

mindre energiske Livkirurg Bodendick (II, 456), i Virkeligheden hele 

Styrelsen a f Akademiets Forretninger i sin Haand, ligesom han ogsaa 

’̂ed Indvielsen a f  Akademiets monumentale nye Bygning i 1787 med 

Pomp holdt den latinske Festtale.

Det viste sig imidlertid at være lettere for K . at vinde den 

fremskudte og indflydelsesrige .AvtoritetsstilUng end i Længden at 

hævde den. Da han i sin forfængelige Bestræbelse for at omgive 

Akademiet med en vis blændende videnskabelig GodCkjøbsoimbus 

efter det a f den osterrigske Generalkirurg Brambilla og dennes 1-ære- 

anstalt «Josephinum^ givne Exempel vilde have Akademiet tilstaaet 

Ret til at uddele *summos honores», o: at kreere Doctores chi- 

nirgiæ, led han endnu i 1787, trods fortsat Støtte i Hofkredsen, et 

nfgjørende Nederlag ved det medicinske Fakultets og navnlig ved 

Kratzensteins seje Modstand. Forskjellige graverende Mangler og 

Skavanker i Akademiets Ledelse kom snart til Syne, og selv K.s 

tidligere haandgangnc Mænd Riegels og Kirurgen Martini faldt fra 

og begyndte at vende deres skarpe litterære Vaaben mod ham. 

Riegels haaner ham endog paa et meget omt Punkt, nemlig for 

hans Festtales fejlfulde Latin; at skrive elegant Latin var netop for 

ham, Ikke-Studenten, hans særlige Ærgjerrighed, og han havde 

ogsaa a f andre Kritikere faaet Ros i saa Henseende. Hans uhel

dige Øreoperation paa den gamle, højt ansete Livlæge v. Berger 

(II, 106), hvilken medførte dennes Død (1791), svækkede end yder

ligere hans .Avtoritet, skjønt han søgte at forsvare sig mod de nær* 

gaaende .\ngrcb, der a f denne Grund rettedes mod ham, ved at
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udgive en udførlig Beretning om Tilfældet og heri søge at bevise 

Operationens Skyldfrihed. S. A . nød han ganske vist den Oprejs* 

ning at blive udnævnt til udenlandsk Medlem a f Videnskabernes 

Akademi i Stockholm (hvis Skrifter for 1793 indeholde en lille .\f* 

handling a f  ham), men s. A . maatte han finde sig i den Tort, at 

hans farlige Rival Callisen i Følge kongl. Befaling tiltraadte Akade

miet med Sæde efter Generaldirektøren og dervæd med Designation 

til at succedere denne. D a Hennings 1794 døde, trak K . sig «for 

Alder og Helbreds Skyld* tilbage fra Akademiets Forelæsninger og 

Examiner, og da han ikke kunde faa opfyldt sin temmelig urimelige 

Fordring om, at Callisen skulde cedere ham Sæde og Underskrift, 

søgte og fik han sin Afeked. Den danske Kirurgi har næppe 

Grund til at beklage, at det i denne mangeaarige, haardnakkede 

Kamp dog til sidst blev K ., som trak det korteste Straa.

Derefter førte K ., der var ugift, et stille, tilbagetrukkent Liv 

med sin gamle Husholderske og en Plejedatter. Sommeren tilbragte 

han paa sit lille I.andsted i Utterslcv, dyrkede sin Have og tog 

sig paa forskjellig Maade a f Landsbyens Beboere. De litterære 

Interesser, han utvivlsomt havde, vedblev han at pleje; 1799 traadte 

han endog paa ny frem som anselig latinsk Forfatter, i det han 

udgav nogle kirurgiske Afhandlinger, derimellem et n)t Optryk a f 

sine «Meletemata». Efter nogle Ugers Sygdom døde han 20. Jan. 

1801. Sin smukke og omfattende Bogsamling testamenterede ban 

til det kirurgiske Akademi (hvorfia den senere gik over til Univer- 

sitetsbibliotheket) og skjænkede end videre dertil en lille Kapital, 

hvis Renter skulde anvendes til bedste for Bogsamlingen eller for 

dens Bibliothekar. TU Skolen i Uetersen og Pigeskolen ved St. Petrl 

Kirke i Kjøbenhavn legerede han ligeledes en Kapital.
A. Kdlpin, I.«ben u. Character des JusCilzrathit A. K. (Kop. 1810). Worm, 

Lex. ov. lærde Mænd 111. Øst, Materialier t. et dansk Lex. S. 350 f.

Ingerslev, Danmarks Læger øg L a^ væ sen II. 626 f. y^/, Petersen^

K øn ech en , J esp er B a ltze rse n , 1629— 1715, religiøs Sværmer, 

var født 9. Avg. 1629 i Kjøbenhavn. Han kaldes jævnlig J. Kiim. 

Da hans Fader døde 1645 og efterlod sin Familie i stor Armod, 

tog Biskop Jesper Brochmand sig a f J. K . og hjalp ham til at blive 

Student. Siden var han i en Række Aar Huslærer i forskjellige 

ansete Huse. Selv studerede han flittig og erhvervede sig navnlig 

et meget grundigt Kjendskab til Bibelen; tillige optraadte han som 

dansk og latinsk Poet. Under Paavirkning a f  Niels Svendsen
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Chronich (III, 585) og iindre separatistisksindede Personer og ved 

Læsning af tyske Skrifter, der gik i samme Retning, udvikledes hos 

ham et religiøst Sværmeri, der havde en kvækersk Karakter, i det 

han fordømte Krigstjeneste og optraadte mod Kristnes Udøvelse af 

verdslig Øvrighedsmagt. Da alle Forsøg paa at bringe ham paa 

andre Tanker strandede, blev han 1663 i Følge kongl. Befaling ind* 

stævnet for det akademiske Konsistorium, som dømte ham til Re

legation in perpetuum og indstillede ham til Kongens Naade eller 

(Jnaade. I Følge kongl. Befaling blev han efter nogen Tids Fangen

skab frigiven mod Forpligtelse til at rømme Kongens Riger og 

Lande. Han drog nu først til Skaane og siden til Holland, hvor 

han ernærede sig ved Bomeundervisning og Korrektørarbejde. Ogsaa 

her optraadte han som Indehaver af et universelt Apostelkald til at 

forene alle Kristne til en fælles Bekjendelsc og til at stifte Fred 

mellem Folkene og bringe det nye Testamentes Knstendom tilbage 

til Jorden. 1677 gjorde han et Forsøg ]>aa at vende tilbage til 

Kjøbenhavn; men da det atter kom til Sammenstød mellem ham 

og Præsterne, hk han paa ny Tilhold om at rømme Landet. Han 

drog nu til Lybek, hvor han giftede sig med en Kjøbmandsdatter, 

Lucia Paschc, og ernærede sig som Avktionsholder. Men hans 

urolige Aand fandt ikke Hvile. Han laa i bestandig Strid med 

Præsterne, og der blev holdt Kollokvier og Forhandlinger med ham 

i det uendelige. Endelig døde han i en høj Alder 26. Sept, 1715. 

Sine Særmeninger har han fremsat i en Række Smaaskrifter i det 

danske, latinske, hollandske og tyske Sprog.
Ny kirkehist. Saml. III, 225 ff. f j ,  jp. Rørdam.

K o n ig , Johan G erh ard , 1728— 85, Botaniker, blev født 

29. Nov. 1728 i Ungernhof i polsk Lifland. Hans Forældre vare 

Gerhard K. og Anna Alexandrina f. Wilde. Han har ført et 

temmelig omflakkende Liv; efter at have været i Apothekerlasre i 

Riga kom han 1748 til Danmark og arbejdede i nogle Aar paa 

Apotheker i Sorø og Viborg, derefter i St. Petersborg, atter i Sorø 

i 2 Aar, tog 1757 til Upsala for at studere Medicin og fik her, hos 

Linné, Smag for botaniske Studier, hvilke han senere fortsatte, især 

under Rottbolls Vejledning, da han et Par Aar efter blev ansat 

ved Frederiks Hospitals Apothek i Kjøbenhavn. Paa Oeders An

befaling rejste han 1764— 65 som Botaniker paa Island, hvorfra han 

sendte mange Planter, .som bleve afbildede i «Flora Danica», og 

han publicerede en «Flora Islandica», der senere optoges i Olafsens
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og Povelsens «Rejse igjennem Islands (1772). I 1767 tog han medi

cinsk Examen og ansattes s. A. som Medikus ved den danske 

Mission i Trankebar. Her blev han ved sin Flid og Dygtighed 

meget nyttig for Botanikken; han skrev en Kække botaniske Artikler 

baadc i danske, svenske og tyske Tidsskrifter, beskrev en stor 

Mængde indiske Planter og hk med rette Prædikat a f Indiens 

forste Botaniker. I Roxbourghs store Billedværk over Indiens Flora 

har Patrick Russell i en længere Fortale givet en sympathctisk 

Skildring a f  K. som den, der har ydet saa væsentlige Bidrag til 

dette Værk, der for en stor Del er grundet paa de mange Manu

skripter og Herbarier, som han testamenterede til Joseph Banks, 

der dirigerede nævnte Værk. K. var i adskillige Aar i Nabobben 

af Arcots Tjeneste som Læge og Naturalist, da hans Indtægter ikke 

vare tilstrækkelige, og han blev henæd sat i Stand til at foretage 

mange botaniske Rejser, saaledes i 1779 til Bagindien. I 1773 blev 

han fraværende Dr. med. ved Kjøbenhavns Universitet. 1781 blev 

han Medlem af det danske Videnskabernes Selskab. Linné hædrede 

ham ved at benævne en lille fin Plante, som K. fandt paa Island, 

Koenigia. K. var gift i. med Mariane f- Morch, 2. med en dansk 

Præsteenke i Ostindien. Han døde i Trankebar 26. Juni 17S5.
Wildenow, Lærebog i Botanik (1794) S. 357, W , Roxbourgh, PlanU of 

Caromandel I (1795). Wonn, Lex. ov. lærde Mænd. Naturhist. Tid&skr. I, 572. 

Hundrup, Doclores S. 180. Rostrup.

K on igsfe ld t, Joh an n es P e te r  F red erik , 1812— 76, historisk 

Forfatter, fodtes i Kjobenhavn 18. Marts 1812; hans Fader var kongl. 

Fuldmægtig Isaach K. Han dimitteredes til Universitetet fra Metro- 

politanskolen 1829 og tog theologisk Embedsexamen 1839, hvorpaa 

han s. A. udnævntes til Adjunkt ved Frederiksborg lærde Skole, 

ved hvilken han allerede i flere Aar havde virket som Lærer i 

Historie og Geografi. Højere end til denne Stilling naaede K., 

der uagtet al sin Flid og Interesse for Undervisning ikke ret havde 

Gaver som Lærer, til sin store Skuffelse aldrig, om han end 1S57 

fik tildelt Titelen Overlærer. 1873 tog han Afsked og flyttede til 

Kjobenhavn. —  K . besad et afgjort Talent for genealogisk og 

kronologisk Forfattervirksomhed, og han har i denne Retning ind

lagt sig megen Fortjeneste. Fremmest mellem hans Arbejder maa 

nævnes «Genealogisk-historiske Tabeller over de nordiske Rigers 

Kongeslægter* (1856); det var 2., betydelig udvidede Udgave a f hans 

1833 udgivne «Genealogiske Tabellers?. Megen Flid, omhyggelig
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Nøjagtighed og skjønsom Kritik udmærke K.s Værk, der har gjort 

stor Nytte ved den historiske Granskning. Foruden nogle andre 

genealogiske Tabeller, hvoraf de over den oldenborgske Stamme 

(1840) bør fremhæves, forfattede K . kronologiske Arbejder og For

tegnelser, saaledes «Dansk Kronologis og «De katholske og evan

geliske Biskopper i Danraark» i «Historiske Aarboger» II— Hl 

(1848— 51), «Kronologisk Oversigt over de mærkeligste Begivenheder 

i vort Fædrelands Historie 1848— 6o» (1861), «Frederik V II’s Re- 

geringsaarbog* (1863), «Dagbog over Begivenhederne siden 'l'ron- 

skiftet 1863* (1865). K . var historisk Medarbejder ved Traps «Bc- 

skrivelse a f  Danmark* og Medudgiver a f  2. Udgave a f  «Nordisk 

Konversationslexikon*. £n Del Smaaafhandlinger samlede han i 

•Historisk Kalender* (1865). Regeringen tilstod ham fra 1859 et 

nnndre Belob aarlig til hans litterære Virksomhed, og fra 1874 hk 

han et Honorar for paa Universitetet at give theologiske studerende 

Undervisning i Hebraisk. K. døde 16. Febr. 1876. Han blev 1841 

gift med Christiane Vilhelmine Krogh (f. 30. Juni i8i8), cn Datter 

a f  Forpagter K . paa Egholm. Jo/tannes C, H . R . Sieensintp,

K on igsm an n , A n d re a s  L u d w ig , 1679— 1728, Præst, blev fodt 

i Slesvig By 12. Febr. 1679; hans Fader, Andreas K ., var Skrædder, 

og Sonnen blev fra sit 12. Aar oplært i Faderens Haandværk; men 

da Provst G. H. Burchard fra Heiligenhafen 1694 paa et Besøg i 

Slesvig, hvor han tidligere havde været Rektor, blev opmærksom 

paa den opvakte Dreng, tilbød han at tage ham hjem med sig 

og lade ham studere. Tilbudet blev med Glæde modtaget a f de 

fattige Forældre. Efter at være undervist a f Provsten blev han 

Student i Kiel 1699. Nogle Aar efter rejste han udenlands og tog 

1706 Magistergraden i Frankfurt a. d. Oder. Efter Hjemkomsten til 

Kiel begyndte han at holde filosofiske Forelæsninger og søgte særlig 

at bekæmpe Spinoza. 1713 blev han Lærer ved Gymnasiet i Osna- 

britek, 1716 Præst i Ditnischhagen ved Kiel; der fra kom han 1725 

til Kjøbenhavn som tysk Præst ved Garnisonskirken. Den tidligere 

Universitetslærer, der gjennem mange Aar havde været optaget af 

dialektiske Subtiliteter, har næppe været paa sin Plads som Præst 

for Soldaterne, der snart kunde finde noget at more sig over hos 

den upraktiske Mand. Han døde i Kjøbenhavn 4. Juli 1728. la l-  

rige filosofiske Afhandlinger og nogle Ligprædikener foreligge trykte 

fra hans Haand.
J. Langemack, Monumentum pietatis L. Konlgsmanni (Kiliæ 1725). A. L.
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Kcnigsmann, VerthSdigung der wahren Religion (Lllb. 1749). Moller, Cimbr. 

lil. I. Worm, Lex. ov. lærde Mænd. Personalhist. Tidsskr. 3. R. II, 87.

A . Janizen.

K on igsm an n, B ern hard  L u d w ig , 1748— 1835, Rektor, blev 

fodt i Schenefeld, Rensborg Amt, 7. April 1748, blev 1784 Konrektor 

og 1796 Rektor ved den lærde Skole i Flensborg. Efter at være 

cntlediget 1824 døde han 24. April 1835. K . har udgivet en Række 

a f  Programmer, bl. a. «Geschichte der Flensburger Stadtschule» 

(1800— 7), «De geographia Aristotelis» (1803--5) og «De ætate 

carminis epici, qvod .sub Orphei nomine circumfertur» (1810).
Lubker u. Schrdder, Sch!e$w.*Holst.*Laucnb. Schriftsteller-Lex.

S. B . Thrige,

V . K o n igstein , Johann L u d w ig  P incier Friherre, 1660— 1730, 

Statsmand. Som ældste Søn a f gottorpsk Hofraad, Or. jur. Ludwig 

Pinder, der tilhørte en gammel, anset hessisk Slægt, og Christine 

Hudemann fødtes K. i. Avg. 1660 i Lybek. Fra den lærde Skole 

i sin Fødeby blev han dimitteret til Universitetet i Kiel og fuld

endte derefter sine Studier ved flere fremmede akademiske Høj

skoler, særlig i Lciden. Hjemkommen fra sine Udenlandsrejser 

udnævntes han til Hofmester for den i5aarige Hertug Frederik IV 

af Gottorp og fulgte denne Aarct efter paa store Rejser gjennem 

Evropa. Under sit daglige Samvær med den unge Fyrste vandt 

han ganske dennes Gunst, og der ventede ham saaledes i Hjemmet 

cn glimrende Embedsbane. 1690 udnævntes han til Hofraad og 

1693 til KancelUraad. Da Hertugen havde tiltraadt Regeringen, 

blev han i Jan. 1695 Gehejmeraad og senere Amtmand i Tonder 

samt Generalkrigskommissær. Fra svensk Side modtog han flere 

Æresbevisninger og blev, efter allerede 1691 at være ophøjet i 

dette Lands Adelstand, 1698 Baron under Navnet Kønigsiein. 1700 

undertegnede han Freden i Traventhai og st}Tede sammen med sin 

Svoger Wedderkop sont Formynder for Hertug Carl Frederik den 

gottorpske Politik, indtil Gørtz tilrev sig Magten. Efter at denne 

1709 havde styrtet Wedderkop og ladet ham ftengsle, gav K ., hvem 

samme Skæbne ventede, sig i den danske Konges Be.skyttelse. 

K. udnævntes 22. Avg. 1710 til dansk Gehejmeraad, senere til hvid 

Ridder og Amtmand over Aabenraa og Løgumkloster (1714). 1
Aaret 1723 trak han sig tilbage til Lybek, hvor han 5. Okt. 1730 

afgik ved Døden. Hans Godser 0  og Dollerød, der 1710 vare bievne 

konfiskerede, tilbagegaves ham, da disse kom under dansk Herre-
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dømme. K . var gift med Anna Catharine f. Barteis, Datter a f 

Dr. med. B. i Hamborg og Enke efter gottorpsk Hofraad Jacob 

V . Massau.
Moller, Cimbria lit. Anrep, Svenska Adelns &ttar-taflor 111, i$ l.  Sclil^ el 

o. KHngspor, Ointrodncerad Adel $. 214. Pincier, Lttbeckische Geschlechter 

(^ ^ r . i  Land* u. Stadlamt i Lybek). Louis Bolfé.

K øn in g, M ourits P ed ersen , 1637— 72, Biskop, var født i 

Juni 1637 i Krogstad ved Moss, men baade hans Fader, Tolderen 

Peder Jørgensen K., og hans Moder, Anne Frandsdatter, vare af 

Fødsel danske. Han og en yngre Broder bleve 1651 satte i Viborg 

Skole, der i de Dage var i Ry som en a f de bedste i lan d et; 

1656 blev han Student der fta, og i Dec. 165S, altsaa midt under 

Krigen, i hvilken han ogsaa vides at have deltaget i Hovedstadens 

Forsvar, tog han theolog. Attestats med Berømmelse. Efter Fred

slutningen rejste han i 3 .Aar udenlands og lagde sig ved tyske 

og engelske Universiteter især efter den cartesianske Filosofi, som 

da var kommen i Mode i Udlandet. 1663 tog han Magistergraden, 

og om et lille Skrift, han s. A . udgav, er det med fuld Føje sagt, 

at det «hører til dem, som det nu ikke er let at faa nogen for

nuftig Mening ud af». Allerede da stod han i høj Gunst hos 

Kongen, der var stolt over her i Landet at have faaet en Repræ

sentant for den nyere Filosofi; maaske som Belønning for en (utrykt) 

Logik paa Dansk, som K . 1666 havde overleveret Kongen, oprettede 

denne s. A . et nyt Embede ved Universitetet som «Adjunctus 

theologiæ», i hvilket K . blev ansat; næste Aar blev han Professor. 

Men den kongelige Yndest gav sig 1668 et endnu stærkere Udslag, 

i det Kongen, efter selv at have overhørt ham, udnævnte ham til 

Dr. theol., det første Tilfælde a f  en Dr. theol. «bul)atus». Endnu 

samme Aar beskikkedes K ., der aldrig havde været Præst, ti! Biskop 

over .Aalborg Stift; han satte sig me<l Flid ind I de ham hidtil 

ukjendte Forretninger, og de Monita, han udstedte poa Lande

moderne, vidne om Nidkjærhed og Alvor; at han helt gik op i sin 

Embedsgjerning, synes at fremgaa af, at han som Biskop ganske 

opgav Forfattervirksomheden, der aldrig havde været betydelig og 

ikke har sat blivende Spor, skjønt han optraadte som Banebryder 

her hjemme for en ny filosofisk Retning. Kun faa Aar virkede 

han som Biskop, i det han døde allerede 2. Maj 1672, ikke 35 Aar 

gammel. Han var gift 1. (24. Juli 1667) med Anne Mortensdatter 

( t  o. 1670), Datter a f  Biskop Morten Madsen i Aarhus ( f  1643);
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2. (26. Okt. 1671) med Margrethe Pedersdatter Brondsdorf, Enke efter 

Peder Madsen i Thisted, Ridefoged over Ørum Amt. Ikke uden 

Grund er der sagt om M. K ., at «man kan ikke nægte, at det er 

et ret mærkeligt levnedsløb, betegnende for Enevældens første Tid>.
Kirkehist. Saml. 4. R. I, 346 ff. Hist. Aarhøger III, 148. Pontoppklau. 

Annalen «cdes. Dan. IV, 197 f. P/M. Pat/g.

K oppen, A d olp h  L u d vig , 1804— 73, historisk og geografisk 

Forfatter, fodtes i Kjøbenhavn 14. Febr. 1804 som Søn a f  Mægler 

G. L . K .;  efter Sigende kom han til Verden paa en Kaoetur, hvad 

K . selv fandt symbolsk for hans Livs omflakkende Karakter. Efter 

at have været Skriver i Toldkammeret og Lærer ved Borgerdyd« 

skolen paa Christianshavn drog han til Munchen, hvor han levede 

a f  Informationer. Da han 1834 besøgte Grækenland, blev han a f 

Kong Otto ansat som Lærer ved det militære Akademi paa Ægina, 

senere i Piræeus, men da Folket under Urolighederne 1843 forlangte 

de tyske Embedsmænds Afeættelse, mistede K. sin Post. Han fore

tog en Rejse til Syrien og Palæstina (beskrevet i Schouws «Dansk 

Ugeskrift* 2. R. VIII), drog derpaa til Kjøbenhavn o g, da her 

ingen Virksomhed fandtes for ham, til Nordamerika, hvor han paa 

Indbydelse af det historiske Selskab i Philadclphia holdt Forelæs

ninger over det gamle og nye Athen og Attica. Disse Forelæs

ninger gjentog han ved lærde Institutter og Universiteter i Boston, 

Washington og andensteds; ligeledes holdt han Forelæsninger over 

Middelalderens Historie og udgav en historisk Geografi, «The world 

in the middle ages* (2 Bind med Atlas, New-York 1854), der vidner 

om megen og forskjelligartet Læsning. K. ansattes som Lærer i 

Historie og tysk Litteratur ved Franklin and Marshall College, 

Pennsylvania. Samtidig med at græske Udsendinger tilbøde Prins 

Vilhelm (Georg I) Grækenlands Trone, kom K. atter tilstede i 

Kjøbenhavn (1863); han blev Lærer i Græsk for Kong Georg og 

fik en Stilling som Privatsekretær hos Grev Sponneck, senere hos 

Kongen; derpaa blev han dennes Bibliothekar. Han døde i 

Athen 1873. Johannes C. H . R . SteensU’up.

K ø rb er, Joachim , — 1670, Officer, sandsynligvis en Thilringer 

a f  Fødsel, kom under Irediveaarskrigen i dansk 'l'jeneste og var 

1645 Ritmester i Ærkebiskoppen a f Bremens Hær. 1657 var han 

Oberstlieutenant i Fr. Buchwalds Ryttere og blev fanget i Træfningen 

ved FuhIsbUttel, men var udløst a f  Fangenskab i Begyndelsen af
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1658, da han fik Ordre til at samle Resten a f Buchwalds Ryttere 

og fore dem til Kjøbenhavn. I Juni Maaned udnævnte Frederik III 

ham til Oberst og Kommandant paa Nakskov h'æstning, og da 

Fredsbruddet nogle Uger efter indtraadte, blev K. i Virkeligheden 

Overbcfalingsmand paa Laaland og omliggende Øer. Han forte 

denne Kommando med ualmindelig Dygtighed og gjorde særlig 1659 

sit Navn berømt ved det baardnakkede Forsvar af Nakskov. I 

Slutningen a f Aaret fik han Ordre til med Lobeplads paa Lange

land at hverve et Rytterregiment. Ved Hærreduktionen i66i stil

ledes han foreløbig til Raadighed, og til Lon for hans gode T je

neste blev der overladt ham, Hustru og Son for Livstid Kronens 

Indtægter a f Byen Norreballe Dimæs i Sønderjylland. 1670 var 

K. paa ny indtraadt i aktiv Tjeneste som Rytterchef, men dode 

10. Marts s. A.
Geneal. og biogr. Archiv S. 129 ff. S . A .

V .  K o rb itz, Johan C h ristop h , 1612— 82, Rigsmarskal, stam> 

mede fra en sachsisk Adelsslægt. Hans Forældre vare Hofmarskal 

Hans Gaspar v. K. til Schmiedeberg og Maria v. Loss til Piloitz, 

og han blev fodt i Meissen 13. Avg. 1612. Efter at have studeret 

i Wittenberg tog han en T id  under Trediveaarskrigen Tjeneste 

under den bekjendte General Hans Georg v. Amim, men forlod 

denne for 1634 at blive Hofjunker hos Christian IV 's Søn den ud

valgte Prins Christian efter dennes Bryllup med den sachsiske Prin

sesse Magdalena Sibylla. Hos denne blev han strax efter Kammer

junker, og efter med Orlov at have foretaget et Par Rejser til 

Frankrig og England i Aarene 1637— 38 blev han 1639 Prins Chri

stians Hofmarskal og 1646 tillige hans Raad. 1 denne Egenskab 

sendtes han liere Gange 1646 og 1647 til Christian IV, navnlig for 

at fremstille Prinsens uheldige Pengeforhold. Han fulgte sin Herre 

paa hans sidste Rejse til Tyskland, hvor denne døde i Juni 1647, og 

blev derefter a f hans Enke antagen til hendes Gehejmeraad og 

Hofmarskal. Hans Tanke var allerede nu blivende at slaa sig ned 

i Danmark; efter sin Trolovelse med Fru Kirstine Liitzow til Helle- 

rupgaard paa Fyn modtog han i Juni 1649 Naturalisation som dansk 

.Adelsmand; hans Bryllup fandt Sted 7. Okt. s. A», og da Magda

lena Sibylla 1652 ægtede Hertug Frederik Vilhelm a f  Sachsen-Alten- 

burg, opgav han sit Embede hos hende.

I de følgende Aar benyttedes han liere Gange a f  Frederik III 

til Sendelser til tyske Fyrster og forlenedes 1655 med Ide og Marker
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Skibreder i Norge. Forst 1657 kn>ttedes han dog definitivt til 

danske Embeder; i Febr. s. A. blev han Generalkommissær over 

den paa Grund a f Krigstilberedelserne samlede Hær, og i Jan. 1658 

udnævntes han til Hofmarskal hos selve Kongen [og forlenedes der* 

paa s. A. med Kjøbenhavns Len. Hans Virksomhed udvidedes 

hurtig. Under Kjøbenhavns Belejring lagdes mange Forretninger i 

Hænderne paa ham, navnlig med Hens>Ti til Indkvartering, Pro* 

vianteriug og Mønstring a f Garnisonen, og i Avg. 1659 blev han 

Medlem af Krigsraadet og stod som saadan 1 en udstrakt Brev* 

vexling med de højstkommanderende Officerer, særlig med Hans 

Schack under Toget til Fyn. Alt dette i Forening med hans per* 

sonlige Yndest hos Kongen gjorde ham selvskreven til at blive en 

af de fornemste Mænd efter Statsforandringen. 22. Nov. 1660 blev 

han Rigsraad, Rigsmarskal, Assessor i Højesteret, Stats* og Krigs- 

kollegiet; 1661 fulgte han Prins Christian til Norge, da han skulde 

modtage Stændernes Ed til Ar\ækongen, s. A. blev han Medlem a f 

en Kommission til at overveje en Plan for Kancelliets Indretning, 

og 1663 blev han Ridder a f Elefanten ved Prinsesse Anna Sophies 

Trolovelse med Kurprinsen afSachsen. Skjønt han næppe har hørt 

til de fremmede, som mest udfordrede den gamle danske Adel, 

saa denne dog skjævt til hans store Forfremmelse, og dens Mis

fornøjelse fik et Udslag, da han ved den 1662 kundgjorte Rang

forordning var sat foran de gamle Rigsraader; Kongen bøjede sig 

ogsaa derfor og foretog cn delvis Forandring efter Adelens Ønske. 

Ellers rokkedes dog ikke hans Stilling; 1664 fik han Roskilde Amt, 

1666 blev han Stiftsbefalingsmand over Sjællands Stift, i 1667 fik 

Christoffer Gabel ham en T id  sat i Spidsen for det tyske Kancelli 

under Kansleren Theodor Lentes sidste Sygdom og efter hans D ød; 

s. A . repræsenterede han Prins Christian i Kassel, da hans Æ gte

skab skulde sluttes med Prinsesse Charlotte Amalie, og 1669 sendtes 

han paa Kongens Vegne tU Hertugen a f  Gottorp.

Tronskiftet formindskede ikke hans Indflydelse, forøgede den 

snarere. I Maj 1670 blev han Medlem a f det nyoprettede Gehejme* 

raad, og det næste Aar fik han atter Forsædet i de kollegiale 

Forhandlinger i det tyske Kancelli. Han knyttede sig nøje til 

Griffenfeld, hvem han synes at have været oprigtig hengiven, og 

anvendtes under hans Styrelse meget baade i udenrigske og inden

rigske Sager. 1 den første Henseende kan mærkes hans gjentagne 

Forhandlinger med nederlandske Gesandter, især ved det med 

Generalstateme i Maj 1673 afsluttede Forbund; selv var han ogsaa



f'. Kørbitz, ypk. ChrisL 641

Stemt for en Tilslutning til denne Magt, naar den ledsagedes a f 

Traktater med Kejseren og Spanien. Hvad de indenlandske For

hold angaar, var det især Militærvæsenet, han hk at gjore med. 

1673 blev han Medlem a f den vigtige Kommission, der skulde drofte 

Soetatens Ordning, og som kom til at stille gjennemgribende For

slag med Hens)m til Flaadens Budget og Bestyrelse, og 1674 føjedes 

til hans mange andre Stillinger Embedet som en a f  de 3 General

kommissærer, der skulde forestaa Hærens Regnskabs- og Forplejnings- 

væsen. Paa visse Punkter i alt Fald havde han stærkt konservative 

Anskuelser, saaledes var han 1671 i Statskollegiet en Modstander a f 

at tilstaa Religionsfrihed til fremmede; det følgende Aar vilde han 

dog gaa ind paa Samvittighedsfrihed til dem. 1 det han stadig 

bevarede sit Embede som Hofmarskal, hørte han til Kongens nær

meste Omgivelser; han fulgte ham saaledes baade til Rensborg 1 

Forsommeren 1675, den Gang da de Forhandlinger med Hertugen 

a f Gottorp stode paa, som førte til dennes Underkastelse, og paa 

hans anden Rejse s. A. til Hertugdømmerne, hvormed Krigen mod 

Sverige indlededes; ligeledes var han 1676 ved Kongens Side i Be

gyndelsen a f  Krigstoget til Skaane. 1 Mellemtiden var Griffenfeld 

blevcn styrtet; men heller ikke denne Begivenhed paavirkede K.s 

Stilling. Sammen med Grev Frederik Ahlefeldt var han med til at 

forsegle Rigskanslerens Papirer i hans Hjem umiddelbart efter hans 

Arrestation, og vel blev han efter Ahlefeldts Udnævnelse til Kansler 

afskediget fra sin Stilling i tyske Kancelli, men hk omtrent samtidig 

sammen med Holger Vind Inspektionen over Kongens Skatkammer, 

en Virksomhed, han dog kort efter søgte sin Afsked fra. Alderen 

begyndte i det hele at tynge ham, og da det 1677 besluttedes 

ogsaa at lægge Holmens og Søetatens Forvaltning ind under Hæ

rens Generalkommissariat, fralraadte han ogsaa denne Stilling. Men 

Kongens Naade imod ham var uforandret; han benyttedes endnu i 

Kommissioner, og han stilledes 1678 i Spidsen for Kronprins Frede

riks Hofstat; paa forskjellige Rejser til Tyskland og Hertugdømmerne 

ledsagede han ogsaa Kongen i de følgende Aar; derimod kom han 

sjælden i Gehejmeraadet. 20. Avg. 1682 døde han. Han var uden 

Tvivl cn Mand a f administrativ Dygtighed og a f  udpræget Loyalitet 

over for Kongehuset; hans Ydre gjør efter hans Billede et vist 

fornemt Indtryk, der næppe har udelukket personlig Elskværdig

hed; men for øvrigt vide vi kun lidet om hans Ejendommeligheder, 

naar man da ikke vil lægge Vægt paa en ondskabsfuld gammel

Dansk biogr. L«x. IX . N «v. 189$. 4 1
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Optegnelse, der lyder saaledes: «K. faar nok a f  Kongen, han ejer 

intet, thi han æder det op>. •—  Hans Enke døde 16. Okt. 1693.
Danske Saml. 2. R. VI, i i6 f f .  279 ff. Universitetsprogram over J. C. K . 

(1682). A . D. Jø^ensen, Peter Schumacher Griffenfeld I, 413 o. f). St.

J . Å . Friderida.

V . K o rb itz, Johan C h ristop h , — 1726, Overkrigssekreuer. 

Oa Johan Caspar v. K ., hertugelig sachsisk Gehejmeraad og Arve- 

skjænk i Grevskabet Hennel>erg, efter sin Broder Rigsmarskallen 

(s. ovfr.) havde arvet Hellerup, drog han til Danmark, hvor han 

blev Etatsraad og døde 1691. I sit 2. Ægteskab, med Sophie Elisa

beth Thoss V. Erlebach, var han bl. a. Fader ti! J. C. v. K ., som 

blev Herre til Hellerup og efter tidligere at have vasret i fremmed 

Tjeneste 1700 blev Major ved Rodsteens nyhvervede Oragonregi- 

ment, som han fulgte til Sachsen og Italien. Allerede 1702 tog han 

Afsked, men hk 1708 Oberstlieutenants Karakter og traadte 1710 

atter i aktiv 'Pjencste ved 1. sjællandske Rytterregiment. 1712 blev 

han Oberst, 1717 Chef for i. fynske Rytterregiment, 1723 General

major. Han maa have været vel set og vel anset hos Frederik IV, 

thi da C. C. Gabel (V, 508) i Okt. 1725 faldt 1 Unaade, valgte 

Kongen K. til hans Efterfølger som Overkrigssekretær for Hær og 

Flaade. Kun et .\ars Tid efter, Juleaften 1726, cramtes han a f  en 

brat Død for Kongens Øjne i allerhøjstsammes Kabinet, just som 

han refererede for Monarken«. Som rimeligt er, har K.s korte Virk

somhed i Spidsen for Forsvarsstyrelsen ikke sat dybe Spor, men 

gjør i øvrigt heller ikke Indtryk af, at han har været nogen be

tydelig Mand. 1700 havde han ægtet Charlotte Sophie v. Harstall 

(f. i Jan. 1680), Datter a f Overstaldmester Chr. Ulr. v. H. (VII, 109). 

Hun medbragte Berritsgaard paa Laaland, men maatte sælge denne 

Gaard 1728 og Hellerup 1739. Siden levede hun i meget smaa Kaar 

paa Ferritslevgaard i Rolfsted Sogn paa Fyn, hvor hun døde i 

Avg. 1760. H . W. Harbøu,

K ø ste r , H an s K ristia n  Ø rsted , 1836— 71, Præst, var en 

Søn a f nedennævnte Apotheker S. L. K. Han blev født i Randers

14. Okt. 1836 og 1853 dimitteret fra denne Bys lærde Skole. 1856 

var han med paa Studentertoget til Upsala, og ved den Lejlighed 

modtog han, som han selv sagde, et dybt Indtryk af, at Livet er 

mere end Bøgerne. I Studenteraarene færdedes han meget i en 

Kreds af Studenter og Kandidater, der var paa virket a f Grundtvig; 

mange a f disse mødte han daglig som Lærer ved Velgjørenheds-
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selskabets Drengeskole paa Østergade. Da han 1858 havde taget 

theologisk Attestats, blev han forst Huslærer hos V. Birkedal, senere 

Lærer ved Sodlnge Højskole, som styredes af J. Schiorring, og or* 

dineret Medhjælper hos Sognepræst Piesner i Vedersø. 1862 blev 

han Kapellan hos Grundtvig, og ^Hælvten Barn og Hælvten 01* 

ding», som han var, passede han godt til denne Stilling. Han var 

en trofast og kjærlig Sjæl, der gav sig helt hen til Grundtvig og 

stod ham bi ikke alene i Kirken, men ogsaa ved Udgivelsen af 

hans litterære Arbejder. Selv er han optraadt i Litteraturen som 

Forfatter a f forskjellige Afhandlinger i »Dansk Kirketidende* og andre 

Ugeblade, og hans Tillæg til P. O. Boisens Sangbog («Et Hundrede 

danske Sanges, 1865) havde i sin Tid stor Udbredelse. 1863 ægtede 

han Camilla Frederikke Olsen, Datter a f Professor, Rektor F. C. O. 

i Viborg. Han døde 8. Marts 1871.
Til Minde om Povel Dons, ct efterladt Arbejde af K. Kø.ster (1875). El

vins, Danmarks Preestebist. 1869— 84 S. 635. Nichen.

K o ste r , S c h a c k  Ltineberg, i8oi— 76, Apotheker og Bank

direktør, er født 5. Okt. 1801 i Aarhus, hvor Faderen, Jacob Jonas

K ., var Apotheker; Moderen var Margrethe Kirstine f. Selmer. 1812 

kom han i Aarhus Latinskole, fra hvilken han 1819 dimitteredes til 

Universitetet. Aaret efter tog han 2. Kxamen, arbejdede saa i 

Faderens Apothek og tog 1823 farmace\'tisk Kxamen, holdt 1S24 

fysiske og kemiske Foredrag i flere jyske Byer for Selskabet til 

Naturlærens Fremme, vandt 1828 Universitetets Ouldmedaille for 

dets naturvidenskabelige Opgave og fik s. A . Bevilling til at an- 

lægge et kemisk Laboratorium og drive en Drogueri- og Material

handel i Randers, hvor han 1831 fik Ret til at anlægge et Apothek. 

Han tog sig varmt a f  den kommunale Udvikling i den By, han nu 

var knyttet til, blev 1838 Borgerrepræsentant og strax Forsamlingens 

Formand og var borgerlig Raadmand fra 1847— 58, deltog 1852 i 

Oprettelsen a f de jyske KJøbstæders Kreditforening, i hvilken han 

var Direktør til 1854. S. A. deltog han i Stiftelsen a f  Randers 

Diskontobank, for hvilken han var Direktør fra 1858— 71. Sit Apo

thek overdrog han 1867 til en Søn og efter dennes Død til cn 

Svigersøn. Kfter den store l ’illid, han nud, er det naturlige, at 

han ogsaa fik politiske 'Tillidshverv. 1841 blev han Stænderdeputeret 

og mødte i Viborg 1844— 48, han blev kongevalgt Medlem a f den 

grundlovgivende Rigsforsamling og var endelig Ivandstingsmand 

i$49— 53 og i 1855. Han fik Titel a f  Kancelliraad 1858, a f Justits-

4 1*
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raad 1866. Hao døde 14. Maj 1876. —  26. Nov. 1831 ægtede han 

Henriette Petrine Winkel (f. i. Okt. 1804 f  1865), Datter

af Kjøbmand i Aalborg Søren W. og Nicolette Brodera f. Deich* 

mann.
Erstcw, Forf. Lex. Barfod, Rigsdagskal. Q. Nyrop.

V . Kotschau» F ried rich  E m anuel, 1666— 1736, Gehejmeraad, 

fødtes 7. Juli 1666 som Søn af anhaltsk Gehejmeraad Hans Bern* 

hard v. K . og Anna Christine v. Volgstadt. Kfter at have tilbage

lagt sine Studier i Udlandet udnævntes han til anhaltsk Kammer

junker og støttede Faderen i dennes Embede som Overinspektor 

over Grevskabet Mansfeld. Næppe fyldt 30 Aar kom K. til Dan

mark og ansattes 1697 som Kammerjunker hos Dronningen. Efter 

at denne var bleven Enke, udnævntes han til Hofmarskal. 1708 

fik han det hvide Baand og forfremmedes 1710 til Overhofmarskal, 

hvilket Embede han beklædte til Enkedronningens Død 1714. Ved 

Erobringen a f  Vestpommern 1715 udnævntes han til Overlanddrost 

med Bolig i Stralsund, i hvilken Stilling han forblev til 1721. Han 

trak sig derefter tilbage til Bremen som Privatmand og levede her 

for sine Havesysler til Frederik IV 's Død. Ved Hoffet paa Vemme

tofte stod han i høj Gunst og blev vel nærmest herigjennem i 

Nov. 1730 paa ny ansat i dansk Tjeneste som Landdrost i Delmcn- 

horst og Aaret efter udnævnt til Gehejmeraad. K . døde 16. Okt. 

1736. Han blev 2 Gange gift: i. (1705) med Kammerfrøken Anna 

Emilie v. Dahvig fra Schaumburg ( f  1725), den samme, paa hvem 

Catfeine Jukine Rosenkrantz af Skinsyge over hendes Forhold til 

K. udøvede det bekjendte Giftattentat (1699), og 2. (1725) med 

Calharinc Christine v. Piessen.
Brasch, Vemmetoftes Hist. II. Konig, Gencal. Adelshist. III, 7(8.

Louis Bobé.


