
Hannibal Sehesteds nærmeste familie 
2. bidrag*) 

Af Åge Fasmer Blomberg 

I sommeren 1665 tilspidsedes forholdet mellem rigsskatmester 
Hannibal Sehested og statholderen i København, Christoffer Gabel, 
landets da to mægtigste mænd. De var uenige om landets uden
rigspolitik. I årene 1664-65 arbejdede Sehested for dannelsen af 
en nordisk-engelsk alliance, vendt mod Nederlandenes stærke ind
flydelse i Norden, medens Gabe!, der havde hollandske sympatier, 
ikke ønskede, at Danmark-Norge engagerede sig på svensk-engelsk 
side i den da udbrudte søkrig mellem Holland og England. Nok så 
vigtig for forholdet mellem de to mænd, der rivaliserede om ind
flydelsen på den enevældige konge, var det, at Gabe! modarbej
dede Sehesteds forsøg på at skaffe sin hustru en førsteplads blandt 
damerne ved hoffet og sin datter rang over adelens fruer. 

Fru Christiane, der var datter af Christian IV og Kirsten Munk, 
var i Odense den 30. april 1665 og forlod byen den 29. maj.1 Til 
København ankom hun i begyndelsen af juni. Sehesteds forsøg på 
at skaffe hende førstepladsen blandt hoffets damer var ikke velset 
ved hoffet; den engelske gesandt, Sir Gilbert Talbot, skildrer da 
også i breve hjem fru Christiane, som "en dame af vanskeligt og 
hovmodigt sind og alt for lidenskabeligt indstillet til gunst for sin 
søster Ulfeldt, som stadig er fange paa slottet". Sehesteds forsøg 
på at skaffe sin datter forrang over adelens fruer modarbejdedes 
kraftigt af den nyadiede Gabel, hvad der i høj grad bidrog til 
bruddet mellem de to mænd.2 

I København gik der i efteråret 1665 rygter om, at Hannibal 
Sehested skulle til udlandet, og det bestyrkedes, da fru Christiane 
i begyndelsen af oktober tog afsked ved hoffet;3 efter den franske 
gesandt Courtins udsagn må hendes ophold i København have 
været en skuffelse; han skrev bl.a. til den franske udenrigsminister: 

*) l. bidrag i Fynske Minder 1974. 
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Hannibal Sehested. Maleri af Karel 
van Mander ca. 1660. Frederiksborg. 
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"Jeg formoder, at de atter begiver sig til Frankrig, thi hun såvel 
som rigsskatmesteren har haft den godhed at komme og spise helt 
familiært i vort logis. Måske også af mangel på bedre selskab, da 
denne familie er meget ensom, og fru grevinden og hendes datter 
har kun to gange besøgt hoffet, første gang da de kom hertil, og 
sidste mandag for at tage afsked".4 

Den 10. november 1665 forlod rigsskatmester Hannibal Sehested 
København for som ekstraordinær ambassadør at gå til Haag og 
Paris, og dermed var han i realiteten ude af dansk politik, og 
Gabe! efterfulgte ham som den toneangivende i regeringskredsen. 
Ved sin afrejse var Sehested ledsaget af sin hustru og datteren 
Christiane Sophie. Den 13. kom han til Odense, og dagen efter 
fortsattes rejsen.5 Det var planen, at hans hustru og datter under 
hans fraværelse dels skulle opholde sig i Hamburg og dels i Jyl
land. I foråret 1666 fik Sehested et apoplektisk slag, medens han 
opholdt sig i Paris, og i den følgende tid måtte han holde sengen; 
under en køretur til Passy den 13. september ramtes han af et nyt 
slag og døde kort efter. 

Efterretningen om hans pludselige død fik familien under et 
ophold på Fyn. Hvornår fru Christiane er kommet hertil, vides 
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Grevinde Christiane. Maleri af Abra
ham Wuchters. Frederiksborg. 

Åge Fasmer Blomberg 

ikke, men søndag den 9. september 1666 var hun og datteren som 
gæster nærværende ved et bryllup i Odense. Det var Hans Bang, 
sognepræst til Særslev, der da holdt bryllup med Anna Eriksdatter; 
hun var enke efter hans formand i embedet, Bertel Wichmand, og 
datter af den afdøde storkøbmand og rådmand i Odense Erik Jør
gensen. Hannibal Sehested havde nær tilknytning til det odense
anske patriciat, og det var således kun naturligt, at hans hustru og 
datter var inviteret til dette celebre bryllup. Jens Bircherod stod 
den søndag formiddag på salen i Adelens gård "strax ved kirken" 
og så brudefølget på vej til kirken. Han lagde da mærke til, at 
bruden gik "mellem hr. Hannibal Sehesteds dame, frøken Chri
stiane, og hendes datter, og tænkte bemeldte dame mindst på, at 
hun i samme uge skulle blive enke" .6 

Fru Christiane har formentlig i sommeren 1666 opholdt sig på 
et af sine fynske godser; for første gang siden 1651 synes hun at 
have fået et fast opholdssted, og fra nu af boede hun regelmæssigt 
på Fyn. Skiftet efter moderen var blevet endeligt sluttet i 1664; 
blandt dem, der havde haft med skiftet at gøre, var Hannibal Sehe
steds bekendt fra ungdomsårene, Knud Jacobsen Blanchenborg, 
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den ene af Odenses to borgmestre. Borgmesteren havde i 1660 fået 
orlov fra sit embede, indtil skiftet efter fru Kirsten Munk var af
sluttet.7 Som arvepart efter moderen fik fru Christiane udlagt 
Tybrind, Vejlegaard og Lundegaard, men den sidstnævnte gård 
blev allerede i 1664 mageskiftet til Christian Urne til Søbysøgaard 
mod Iversnæs (Wedellsborg) og jus patronatus til Husby og Ejby 
kirker8

; året efter blev der tillagt Iversnæs og Tybrind birkeret.9 

Hannibal Sehesteds pludselige død var en økonomisk katastrofe 
for familien. Rigsskatmesterens gæld var stor. Fra statholdertiden 
i Norge stammede en gæld på over 150.000 rdl., hertil kom ikke 
betalte renter og en ny gældsstiftelse i årene 1651-60. Der var 
alvorlig fare for, at kreditorerne ville kaste sig over de værdier, 
der fandtes. Også hos fynske købmænd var der stiftet og stiftedes 
der stadig gæld, bl.a. hos købmand Otto Pogendorm i Odense og 
hos købmand Naamand Lassen i Fåborg.10 

I sin svære nød besluttede fru Christiane at henvende sig til den 
franske ambassadør Terlon, som havde forhandlet i Paris med 
Hannibal Sehested og nu i efteråret 1666 kom til København fra 
Stockholm. Terion havde været en god ven af Sehested og havde 
i 1663 i Paris lånt ham 26.000 rdl. mod pant i juveler. Fru Chri
stiane har formentlig truffet ham første gang i sommeren 1658 i 
Odense ved hendes moder, fru Kirsten Munks begravelse/1 og hun 
må straks efter meddelelsen om mandens død have inviteret Terion 
over til sig på Fyn, for i begyndelsen af oktober kunne den svenske 
resident i København, Gustav Liliecrona, rapportere, at Terion 
var i Fyn "hos Hr. Hannibal Sehesteds grevinde", der havde an
modet ham om at komme derover, for at hun kunne rådføre sig 
med ham "i sin bedrøvelige tilstand" .12 

Resultatet af Terions besøg på Fyn blev, at fru Christiane hen
vendte sig til sin halvbroder, kong Frederik III, og meddelte ham, 
"at hun af en del af hendes afgangne husbonds kreditorer ved 
retten overiles", derfor begærede hun, at der måtte gives hende 
"dilation", indtil hun fik hans breve og dokumenter og derved 
kunne blive klar over, hvem der var hendes kreditorer, og hvor 
stor gælden var. Kongen fandt hendes ønske rimeligt, og den 20. 
oktober 1666 blev der bevilget hende "dilation til Paaske 1667".13 
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Det var også på høje tid, at fru Christiane fik udsættelse med 
betalingen af sin mands gæld. Så snart efterretningen om Hannibal 
Sehesteds død nåede Danmark, begyndte kreditorerne at røre på 
sig. En af de første var handelsmand Peder Hansen af Horsens, 
der ved Tybrind birketing krævede hende til betaling af en gælds
fordring, han havde på Hannibal Sehested. Dommen faldt den 20. 
oktober 1666 og gik handelsmanden imod; han indstævnede derfor 
den 14. november dommen til underkendelse ved Fynbo landsting, 
og endnu en gang den 23. januar 1667, hvor imidlertid ingen af 
parterne mødte, formentlig på grund af dilationen.14 Hvordan 
gælden til Peder Hansen er opstået, hvor stort beløbet var, der blev 
krævet, og om processens gang, er vi ganske uvidende, fordi både 
Tybrind birks tingbog og landstingets dombog er gået tabt. 

Udsættelsen med betalingen af gælden forbedrede selvfølgelig 
ikke fru Christianes økonomiske situation, der stadig var fortvivlet, 
og når påsken 1667 stod for døren, var der frit slag for kredito
rerne. I foråret 1667 måtte fru Christiane skille sig af med Vejle
gaard; den 20. februar 1667 gav hun i Odense købmand Peter 
Hansen af Hamburg, en odenseansk rådmandssøn, skøde på sin 
hovedgård Vejlegaard, der var takseret til 36 tdr. htk., desuden 
fik han 2 bøndergårde og 10 gadehuse i Vejle.15 

Ved påsketid 1667 sendte fru Christiane ordre og fuldmagt til 
København om salg af Hannibal Sehesteds gård på Købmagergade 
"til en vis person". Hans Knudsen, der var i Hannibal Sehesteds 
tjeneste og havde tilsyn med gården, fik nys om det forestående 
salg og indsendte den 29. marts 1667 en supplik til kongen, hvori 
han meddelte, at den bageste grund, der var tilkøbt for at "forvide" 
gården, stadig ikke var betalt, og desuden havde flere håndværkere 
penge lil gode for udført arbejde; adskillige, der havde leveret 
materialer, havde heller ikke fået deres tilgodehavende. Selv havde 
Hans Knudsen et krav på løn "for bygningens forvaltning", og 
desuden havde han gjort adskillige udlæg for sin herre; ialt dre
jede det sig om 64 77 rdl.16 Flere af kreditorerne havde truet med 
at søge ham ved retten for at få deres tilgodehavender. Hvad Hans 
Knudsen ville opnå ved sin supplik til kongen, var en befaling til 
byfogeden i København om, at der ikke måtte udstedes noget skøde 
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eller pantebrev på Hannibal Sehesteds gård, førend de ovennævnte 
kreditorer havde fået deres penge. Frederik III imødekom straks 
Hans Knudsens begæring; den 2. april 1667 fik Københavns byfo
ged, Jens Mouridsen, befaling om, at han indtil videre ikke måtte 
lade læse eller udstede noget købe- eller pantebrev på gården på 
Købmagergade. Brevet til byfogeden har følgende påtegning: "Ef
ter H. M.'s egen befaling" .17 

Samme dag indsendte Hans Knudsen nogle bilag, der mere de
tailleret gør rede for gælden og kreditorerne. Fjorten københavn
ske håndværkere havde 25333/4 rdl. og 13 sk. til gode for arbejde 
på gården; det drejer sig om grov-, klejn- og nagelsmede, mu
rere, tømrer, snedker, glarmester, blytækker samt en måttemager. 
Blandt leverandørerne af materialer er den kendte storkøbmand 
og statskreditor Jochum lrgens og den tidligere generalproviant
mester Hans Willumsen fra Odense; sidstnævnte havde leveret 
mursten for 610 3/4 rdl. og 9 sk., medens Jochum Irgens tegnede 
sig for et tilgodehavende på 907 1/2 rdl.; en skipper krævede beta
ling for transport af murstenene. Ialt beløb leverandørernes for
dringer sig til 2000 1/2 r.dl. og 21 sk. Johan Walsen krævede 1100 
rdl. for den grund, som Hannibal Sehested havde købt af ham, og 
99 rdl. i rente fra 11. december 1665 til 11. juni 1667. En særlig 
regning indløb fra rigsskatmesterens tyske sekretær, Mathias Klein, 
der krævede sin løn, 300 rdl. årlig. Dette beløb var tidligere blevet 
betalt Sehesteds franske sekretær, og Klein hævdede, at han skulle 
ikke have mindre;18 ialt krævede Klein 823 rdl., resterende løn fra 
11. august 1664 til 10. februar 1667 samt fire måneders kostpenge 
af 12 rdl. mdl., ialt 48 rdl. Hans Knudsen anslog sin egen løn for 
"gjort tjeneste ved samme bygning" til 550 rdl., men hertil kom 
resterende kostpenge og enkelte udlæg for rigsskatmesteren, ialt 
193 1/2 rdl. 

I en memorial af 2. april 1667 opgjorde Hans Knudsen "paa 
samtl. hvad gaarden vedkommer" gældsposterne til ialt 12.419 3/4 

rdl. og 23 sk.; for dette beløb krævedes sikkerhed i "sl. hr. rigens 
skatmesters gaard" på Købmagergade samt i gårdens løsøre. Siden 
Hans Knudsen skrev sin supplik, var der kommet yderligere to 
kreditorer: nemlig en skipper, der krævede 120 rdl. for fragt, og 
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en købmand af København, Johan Ludwig, der forlangte 5.000 rdl. 
for ubetalte kramvarer, renter og omkostninger.19 Johan Ludwig 
er formentlig i slægt med den Peter Ludwig, der et par år senere 
både ved Fynbo landsting og Højesteret stævnede fru Christianes 
svigersøn, baron Wilhelm Friedrich von W edell, til betaling af 
en gældspost fra Hannibal Sehesteds tid.20 Samme dag udgik der 
breve til Hans Knudsen, Johan Walsen, Johan Ludwig og Mathias 
Klein, sekretær i Tyske kancelli, at de var forsikrede for deres til
godehavender i gården og dens løsøre.21 

Hans Knudsen fik senere ordre om at oplyse, på hvilken måde 
man kunne tilfredsstille kreditorerne, og han meddelte da den 11. 
aprill667, at Jochum lrgens ville være tilfreds, hvis hans fordring 
på 907 112 rdl. blev ham godtgjort i hans fordring på kronen. De 
øvrige leverandører samt Johan Walsen og Johan Ludwig kunne 
man give anvisning på toldindtægter, men håndværkerne, der var 
"nødtrængende personer", måtte have kontant betaling. Klein næv
nes ikke, så han er muligvis på en eller anden måde blevet stillet 
tilfreds. Hans Knudsen foreslog, at man lod gården taxere, og han 
formodede, at vurderingen ville svare til kreditorernes krav.22 Se
nere meldte der sig endnu en kreditor, nemlig købmand Kort Hen
riksen Mereker i København, der d. 2. maj 1667 fik sikkerhed for 
sin fordring i gården og deri værende "mobilier", men de tidligere 
nævnte kreditorer skulle gå forud for ham.23 

Selv om nogle kreditorer således fik sikkerhed for deres tilgode
havender, var situationen dog stadig alvorlig, og i sommeren 1667 
anmodede fru Christiane kongen om tilladelse til at give sine og 
Hannibal Sehesteds kreditorer udlæg i jordegods og løsøre uden 
rettergang og proces for at undgå omkostninger. Dette blev bevil
get, og i juni 1667 fik Jørgen Reedtz og Henrik Muller ordre om 
at forhandle med kreditorerne og gøre udlæg til dem i jordegods 
og løsøre; de kreditorer, der mente at have krav på kontant beta
ling, skulle have ret til at prøve at opnå dette ad rettens vej, men 
det blev indskærpet de to kommissærer at søge at få dem til som 
de øvrige kreditorer at nøjes med udlæg i jordegods og løsøre, idet 
de skulle foreholde dem "tidernes vanskelighed rede penge at af
stedkomme".24 Det viste sig imidlertid, at Henrik Muller på grund 
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af andet arbejde ikke kunne påtage sig hvervet, der i stedet for 
overdroges til Christoffer Parsberg.25 Den 10. september 1667 gjor
de de to kommissærer udlæg til kreditorerne; det skyldige beløb 
var 1.3.219 rdl., og herfor blev udlagt .328 tdr. htk., vurderet til 
1.3.160 rdl.; restbeløbet 59 rdl. blev betalt kontant.26 Også gælden 
til Terion blev ordnet; den 20. februar 1668 gav fru Christiane ham 
et pantebrev på .30.000 rdl., og for dette beløb pantsatte hun I vers
næs hovedgård med bøndergårde og Husby og Balslev kirker, og 
desuden Tybrind hovedgård med bøndergods og Ørslev og Føns 
kirker; ialt var der tale om 1451 tdr. htk.27 Også skiftedelingen 
efter Hannibal Sehested fandt nu sted; i marts 1668 beordredes 
Erik Krag og Jørgen Reedtz, "eftersom skiftedeling efter afg. hr. 
Hannibal Sehested med forderligste foretages skal"/8 til som kom
missærer at være til stede. Fjorten dage senere fik Hans Ahlefeldt 
og Christoffer Sehested en ligelydende befaling om at være nærvæ
rende ved skifteforhandlingen mellem fru Christiane og Wilhelm 
Friedrich Wedell.20 

Baggrunden for gældsordningen og skiftedelingen er formentlig, 
at fru Christianes og Hannibal Sehesteds datter, Christiane Sophie 
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Sehested, havde indgået ægteskab med baron Wilhelm Friedrich 
von Wedell. Den nøjagtige dato for brylluppet kendes ikke, men 
det må have fundet sted mellem 20. dages jul og 20. august 1667.30 

Vielsen fandt sted i St. Nicolai kirke i København, og den blev 
foretaget af sognepræsten Michael Henriksen Tisdorp, en præste
søn fra Odense, der "passerede for den kosteligste prædikant i Dan
mark" .31 Af frygt for den store gæld, som Hannibal Sehested efter
lod sig, nægtede Wilhelm Friedrich Wedell under skifteforhand
lingerne at acceptere skifte og deling på sin hustrus vegne, skønt 
det blev tilbudt ham, og i stedet for sluttede han en kontrakt med 
fru Christiane, hvorefter han og hans hustru fik anvist Iversnæs 
som bolig, og til underhold måtte han gøre sig gården med lade
gård og tilliggende "brugelig" uden afgift, "så længe han sig som 
en søn mod sin moder tilbødigen komporterede, og han med sin 
kæreste kærligen levede" .32 

Hvor Wilhelm Friedrich Wedell og Christiane Sophie Sehested 
har boet i København efter brylluppet, og inden de bosatte sig på 
Iversnæs, vides ikke, men i hvert fald boede de ikke i Hannibal 
Sehesteds gård på Købmagergade, som Hans Knudsen formentlig 
stadig havde tilsyn med. Han boede endnu i januar 1668 i går
den, og her blev han søndag den 12. januar mellem kl. 2 og 3 om 
eftermiddagen overfaldet af 2 af Wilhelm Friedrich Wedells tje
nere; siden frøken Christiane Sophies bryllup i sommeren 1667 må 
Hans Knudsen være kommet i forbindelse med Wedell og hans 
husstand, og der synes snart at være opstået et mindre godt forhold 
mellem ham og Wedells tjenerskab. 

Den 16. januar indstævnede Hans Knudsen de to tjenere, Hen
rik Weisensteen og Iver Olsen skrædder, for gårdsretten på Kø
benhavns slot;33 når sagen kom for gårds- eller hofretten, er det 
sandsynligvis, fordi Wedell var kammerherre; som sådan titulere
des han under retssagen. Til at undersøge sagen og dømme i den 
blev beskikket fodermarsken Christen Wiborg, amtsskriver Jacob 
Eilersen og slotsfoged Johan Jager, og de forhørte den 20. januar 
de to tjenere på grundlag af 11 spørgsmål, der var formuleret af 
Hans Knudsen. I retsmødet den 10. februar bekræftede de to tje
nere referatet af forhøret; som vidner var indkaldt to andre af 
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Wedells tjenere, Ludwig Fransos og Johan Friedrich samt drengen 
Samuel Hansen i "sal. rigens skatmesters gaard" og tillige "vel b. 
sr Wedell om han her til eller mod vil have at svare". 

Af forhøret d. 20 januar fremgår det, at de to tjenere var kom
met til Hannibal Sehesteds gård på Købmagergade, og ved porten 
havde de talt med portneren og spurgt efter Hans Knudsen, da 
Iver Olsen havde nogle penge til gode hos ham for reparation af 
nogle klæder. Hans Knudsen kom så gående i gården og så, at de 
kom fra porten, og da de ville tale med ham, gik de alle tre op i 
hans kammer, fulgt af drengen Samuel Hansen; næppe var de 
kommet derop, førend Henrik W eisensteen trak sin kårde, trængte 
ind på Hans Knudsen og sårede ham i hovedet. Hans Knudsen 
befalede da Samuel at løbe ud og lukke porten, så de to tjenere 
ikke kunne komme ud af gården, men Henrik W eisensteen søgte 
straks drengen med sin kårde og råbte: "Jeg skal slå dig ned som 
en hund, om du lukker porten i for mig", og da Henrik W eisensteen 
løb ud af kammeret, sagde Hans Knudsen: "Det skal koste dig dit 
liv, det er jo gruelig gerning og gewalt over gewalt imod en i sit 
eget hus". Som grund for sin optræden i kammeret anførte Henrik 
Weisensteen, at Hans Knudsen havde "forklaget" ham for hans 
herre og "gjort ham sort for hannem"; det havde hans herre selv 
fortalt ham; da han havde fortalt Hans Knudsen i kammeret, at 
nogen havde bagvasket ham, havde denne svaret: "Hvem Eder 
saadan haver berettet, han har gjort som en hundsfott", og så havde 
Henrik W eisensteen trukket blankt, såret Hans Knudsen, og da 
denne ville hindre ham i at løbe og ville lade porten lukke, så 
havde han råbt til drengen: "Lukker du porten, da skal djævlen 
fare i dig", og så var han gået bort med sin blottede kårde i 
hånden. 

Ivar Olsen hævdede for sit vedkommende, at han ikke havde be
gyndt noget klammeri med Hans Knudsen, men kun talt med ham 
om de klæder, han havde repareret, og da havde Henrik Weisen
steen spurgt Hans Knudsen, hvorfor han havde "forschwartzet" 
ham for hans herre, og da, fortalte Iver Olsen, havde Hans Knud
sen sagt: "Det skal ingen ærlig karl sige mig efter". Henrik Wei
sensteen havde da trukket sin kårde og tilføjet Hans Knudsen ska-

3 Fynske årbøger 1977 

Fynske Årbøger 1977



34 Åge Fasmer Blomberg 

de. I v er Olsen havde ikke haft nogen anelse om, at hans kammerat 
ville yppe strid, men da Hans Knudsen stødte ham (I ve r Olsen) i 
ryggen, da han sprang til side for Henrik W eisensteen, havde han 
vendt sig om og holdt på Hans Knudsen, så han ikke skulle falde 
omkuld. Da hans kammerat løb, havde Hans Knudsen befalet ham 
at blive i kammeret, for at han kunne vidne om, hvad der var sket, 
og han var da blevet der, indtil Hans Knudsen kom med en af kon
gens lakajer, der havde sagt til ham, at han indtil videre skulle 
blive i gården. 

På forespørgsel erklærede Henrik Weisensteen, at han før den 
dag ikke havde haft et eneste ondt ord med Hans Knudsen, men 
den foregående lørdag (Il. januar) på den tid, hans herre stod op, 
da blev han og de to andre tjenere Ludwig Franskmand og Johan 
Friedrich kaldt ind til hans herre, der meddelte dem, at der var 
klage over dem; de havde da spurgt, hvad det var for en klage, 
og da sagde deres herre, at Markvor Silche havde sagt til Hans 
Knudsen, at Wedells tjenere havde gjort ham fortræd i hans hus; 
de havde så spurgt deres herre, hvem der havde "forklaget" dem, 
og dertil havde han svaret, det var Hans Knudsen. De havde da 
sagt, at dersom han havde gjort det, da havde han gjort det som 
en "Ertz Hundsfott". 

Deres herre havde da sagt, at der altid havde været "picanteri" 
mellem dem og Hans Knudsen, og "I kan revancere Eder paa ham 
og hannem brav afprygle, men jeg vil intet have dermed at be
stille". 

Iver Olsen forklarede, at han efter ordre fra Hans Majestæts 
lakaj blev i gården på Købmagergade, men så kom hans tre med
tjenere, Henrik, Ludwig og Johan Friedrich til porten, bankede på 
og spurgte: "Iver, est du her?" og da han bekræftede dette, sagde 
de, at han skulle skynde sig at komme, da hans husbond ville tale 
med ham, og da han sagde, at han ikke kunne komme ud, råbte de, 
han måtte se at komme bort, da han endelig skulle komme til W e
dell; han var da gået om i baggården og "rørte" ved plankerne, 
der sad så løse, at de faldt ned, og på den måde kom han ud til 
sine kammerater. 

Imens havde Hans Knudsen været hos kommandanten og kom 
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gående til hovedvagten med major Robert og drengen Samuel, og 
han så da, at Wedells tre tjenere stod og lurede ved "sal. rigens 
skatmesters plankeværk" ud til Købmagergade, ret som om de 
lurede og ville have "gjort resten af med mig", tilmed havde Hen
rik Weisensteen fået andre klæder på og en "graa kabus lue" på 
hovedet. I v er Olsen påstod, at han hverken havde været i råd og 
dåd med de tre andre, og han anede heller ikke, at de havde ud
tænkt noget ondt mod Hans Knudsen. 

Senere kom Hans Knudsen tilbage til Hannibal Sehesteds gård, 
men da var alle fire væk, og portneren beklagede sig over det 
nedbrudte plankeværk. De fire var gået ind til en smed i Skinder
gade, der solgte øl, eller, som Hans Knudsen udtrykte det, de var 
gået til en "krughus ved Corfitzes plads", og herhen var majoren 
så kommet med vagten og havde arresteret dem. 

Hans Knudsen fandt det meget "sælsomt", at en herre, som kun 
havde fire tjenere, skulle lade dem alle gå samme aften "så langt 
fra hans logement". Henrik W eisensteen sagde, at de dels ville 
søge efter Iver Olsen, som var borte, dels ville gå hen og spise deres 
aftensmad, og Iver Olsen erklærede, at han ikke opvartede sin 
herre, men "gaar ud og ind, naar han vil"; om de andre havde 
tilladelse til at gå ud, vidste han ikke. 

Tjeneren Ludwig Francos kom derefter frem og vidnede, at han 
ikke havde brudt plankeværket ned og heller ikke vidste, hvem der 
havde gjort det, men han vedstod, at deres herre havde sagt til 
dem, at de måtte prygle Hans Knudsen og ikke prygle ham, han 
ville ikke have noget at gøre dermed. 

Johan Friedrich indrømmede, at han så Iver Olsen rive planke
værket ned og gå bort; endvidere berettede han, at da Wedell hørte 
om klammeriet i Hannibal Sehesteds gård, havde han sendt ham 
og Ludwig til Iver skrædder; de skulle bede ham komme og ikke 
have noget med klammeriet at bestille, og det var i den anledning, 
de var kommet til gården. Drengen Samuel Hansen kunne end
videre berette, at han så Henrik W eisensteen trække kården og til
føje Hans Knudsen sår, og da "underløb" Hans Knudsen Henrik 
Weisensteen og "blev ham mægtig" og "satte ham op mod bordet", 
men Iver Olsen havde da vendt sig om og taget fat om livet på 

3* 
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Hans Knudsen, og Henrik W eisensteen løb da bort omkring et an
det lille bord og forsvandt ud ad døren. Endelig mødte Bartolo
mæus Lohmand på Wilhelm Friedrich Wedells vegne og havde 
"ganske intet til eller udi denne sag at svare". 

Den l 7. februar faldt der dom. Henrik W eisensteen blev dømt 
til at rømme Danmarks rige; hvis han senere blev pågrebet her i 
riget, skulle han straffes på sin hals; også Iver Olsen blev lands
forvist, dog kun for tre år, men hvis han inden for dette tidsrum 
blev pågrebet her i landet, skulle han straffes på sit liv; begge tje
nere skulle forblive i arrest, til der blev lejlighed til at føre dem 
bort fra landet.34 

Fra foråret 1668 'boede Wilhelm Friedrich Wedell og Christiane 
Sophie Sehested på I versnæs, medens fru Christiane holdt hus på 
Tybrind. Den sidstnævnte gård var i 1660'erne blevet bortforpagtet 
til Henrik Olsen; han havde tidligere været fru Kirsten Munks 
foged på Lundegaard og Vejlegaard og nævnes som sådan i 1657.~5 

Hannibal Sehested må have truffet ham, da han i maj 1658 opholdt 
sig på Lundegård.38 I 1664 gav Lundegaards bønder Henrik Olsen 
et godt skudsmål for hans forhold til dem under svenskekrigene 
1657-60. Han var da ikke længere ridefoged på Lundegaard, men 
forpagter på Tybrind og medejer af Flintholm,37 det sidste var han 
blevet ved, at fru Kirsten Munks arvinger, der var blevet ham 461 
rdl. skyldig på hans regnskab, i foråret 166.3 udlagde jordegods 
til ham af det, som de kgl. kommissærer den 16. juli 1662 havde 
udlagt til dem af Kaj Lykkes konfiskerede gods, nemlig 5 tdr. og 
7 skp. htk. i Flintholm hovedgard for 411 rdl. og den halve gårds 
bygning for 50 rdP8 I Garnborg kirkebog nævnes Henrik Olsen 
på Tybrind som fadder den 20. september 166.3,39 og han har da 
allerede været i Hannibal Sehesteds tjeneste. Ifølge fru Christiane 
oprettede Hannibal Sehested i 1665 en tre-årig kontrakt med ham 
og Niels Thomsen om forpagtning af hans jordegods på Fyn.10 

Niels Thomsen er formentlig den tidligere ridefoged på Ellensborg, 
der endnu nævnes i denne stilling den 17. februar 166.3.41 De to 
forpagtere skulle betale en årlig sum, der forfaldt til bestemte ter
miner; forpagtningskontrakten trådte i kraft den l. maj 1665.42 

Borgmester Knud Jacobsen Blanchenborg havde en søn, Peder 
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Knudsen Blanchenborg, der i 1660'erne var Hannibal Sehesteds 
ridefoged; som sådan fungerede han endnu i maj 1664, men den 
2. august 1665 kaldes han forrige foged på lversnæs;43 det er mu
ligt, at han er fratrådt den l. maj 1665, da den nye forpagtnings
kontrakt med Henrik Olsen og Niels Thomsen trådte i kraft; det 
kan en proces mellem fru Christiane og borgmester Knud Blan
chenborg tyde på. Der faldt dom i denne sag ved Odense byting 
den 24. februar 1666; tingbogen er gået tabt, men dommen gik fru 
Christiane imod, og hun appellerede da sagen til Fynbo landsting, 
og landstingets stævningsprotokol fortæller os, at sagen drejede 
sig om en kvittering til Peder Blanchenborg "for hans fogderis for
valtning", som fru Christiane krævede udleveret.44 

Forholdet mellem Henrik Olsen og Peder Blanchenborg blev 
forståeligt nok ikke det allerbedste. Allerede i foråret 1665 førte 
de proces mod hinanden ved V ends herredsting. Tingbogen for 
disse år er gået tabt, men vi ved, at der faldt dom i sagen mellem 
dem den 11. april 1665, og dommen gik Henrik Olsen imod, hvor
for han om sommeren indstævnede den for Fynbo landsting til 
svækkelse.45 Også Landstingets dombog for disse år mangler, og 
vi må nøjes med at konstatere, at Henrik Olsen vandt sagen. Lands
tingsdommen tilfandt Peder Blanchenborg "at erklære Henrik Ol
sen nøjagtigt" inden 6 ugers udgang; desuden skulle han erstatte 
Henrik Olsen hans udgifter ved processen, og for hver gang Peder 
Blanchenborg udeblev fra Landstinget, skulle han bøde til de fat
tige i Odense Hospital. Peder Blanchenborg mente, at landsdom
mer Hans Oldeland ingen føje havde til at underkende herreds
fogeddommen, og han indstævnede derfor denne dom for Høje
steret.46 

Da var der på ny faldet dom i sagen mellem dem ved Vends 
herredsting; dommen af 17. oktober 1665 gik Henrik Olsen imod, 
idet herredsfogeden kontra landstingsdommen opsatte sagen i 4 
uger. Henrik Olsen følte sig højlig forurettet og appellerede dom
men til landstinget til svækkelse.47 Ved landstinget vandt Henrik 
Olsen, og vi erfarer, at sagen drejede sig om "en ublu og ærerør 
og skriftlig paadigt", hvorved Peder Blanchenborg skulle have 
"diffameret" Henrik Olsen på hans "ærlige forhold og gode navn" 
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ved at skrive til Cordt Walcking, at der var solgt meget, der ikke 
var ført til indtægt; desuden havde han uden lov og dom frataget 
bønderne deres ejendom og hugget i skovene. Landsdommer Jens 
Lassen havde desuden dømt herredsfogeden til at give Henrik 
Olsen fire rdl. til kost og tæring, fordi sagen var blevet opsat i så 
lang tid.48 Da Peder Blanchenborg som nævnt havde indstævnet 
landsdommer Jens Oldelands dom til Højesteret til underkendelse, 
så indgav nu Henrik Olsen en kontra-stævning, idet han indstæv
nede landsdommer Jens Lassens dom til "konfirmation".49 

Højesterets dom den 19. juli 1666 fastslog, at "efterdi det, som 
Henrik Olsen tiltaler Peder Blanchenborg for, som han om hans 
person har i en missive til Cordt Walcking skrevet, ikke kan er
agtes i nogen måde at angå Henrik Olsen, dertil med alt, hvad af 
Peder Blanchenborg skrevet er, vedgaar, dog med en anden udtyd
ning end det med rette bør at forståes, og Peder Blanchenborg, 
som sine egne ord rettest fortolker, det forklarer, er herpaa i rette 
afsagt, at landsdommernes domme i denne sag ikke i nogen af sine 
poster kan følges, og at sagen bør de stridende imellem at være 
aldeles og uden nogen videre præjuditz eller paatale, ophævet. "50 

Peder Blanchenborg, der som sin fader blev borgmester i Odense, 
må have forladt lversnæs, for han blev ridefoged hos Braherne på 
Hvedholm; som sådan var han i august 1669 fadder i Horne kirke 
til Morten smeds Anna,51 og i foråret 1670 tilskødede stiftskriver 
Rasmus Andersen ham på kronens vegne Østrup kirkes anpart 
korntiende, og samme år fik han Bederslev kirkes korntiende, som 
hans broder Baltzer Knudsen Blanchenborg havde haft før ham.5z 

Som det fremgår af det foregående, var processen mellem Hen
rik Olsen og Peder Blanchenborg løbende, da Hannibal Sehested 
den 10. november 1665 drog ud på sin diplomatiske rejse; om fru 
Christiane har haft del og part i processen mellem de to mænd, 
får stå hen, men det kan dog være rimeligt at nævne, at den om
talte Cordt Walcking, som Peder Blanchenborg brevvekslede med, 
i 1671 omtales som en person, der i lang tid har opholdt sig i Am
sterdam i forretninger for fru Christiane,53 og at forholdet mellem 
fru Christiane og Henrik Olsen ikke blev alt for godt i de føl
gende år. 
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I en supplik til kongen fra februar 1668 klagede fru Christiane 
over, at Henrik Olsen ikke betalte forpagtningsafgiften til de fast
satte terminer; forpagtningskontrakten udløb den l. maj 1668, og 
nu førte de to forpagtere alt, hvad de havde, bort fra Tybrind. 
Hun bad derfor om at få en kgl. arrestordre, så de skulle blive på 
stedet og intet føre bort.5

' Allerede dagen efter meddeltes det, at 
fru Christiane måtte lade Henrik Olsen og Niels Thomsen arre
stere, så de ikke forlod Tybrind eller lod noget føre bort, før de 
til punkt og prikke havde opfyldt kontrakten. 55 

Et par måneder efter henvendte fru Christiane sig på ny til 
kongen med en klage over Henrik Olsen, der for nogen tid siden 
havde afleveret sit regnskab til hende for forpagtningen indtil l. 
maj 1668, hvad der formentlig var resultatet af den første henven
delse til kongen. På regnskabet havde hun imidlertid fundet en 
meget "utilbørlig paaskrift, hvis lige jeg næppe tror tilforn i mod 
nogen at være passeret, hvilket han saa forblommet hensætter for
uden nogen navn at give, hvem han mener". Da regnskabet kun 
vedkom hende, ville hun ikke lade påskriften stå uanfægtet, og hun 
anmodede derfor om, at Henrik Lindenov og Henrik Gyldenstjerne 
måtte få en kgl. befaling om at kalde Henrik Olsen til sig og i 
hendes fuldmægtigs nærværelse forhøre ham om hans "forrige 
mod mig bevidste grove og sælsomme punkter" og om "hvad per
soner han i saa maade mener at være fædrene landsforræddere"; 
desuden skulle de undersøge hans regnskaber for hans tre forpagt
ningsår og særlig siden Hannibal Sehesteds død.56 Det blev nu ikke 
Henrik Gyldenstjerne, der fik kommission, men Niels Banner, der 
sammen med Henrik Lindenov skulle forhøre Henrik Olsen og 
erfare, "hvad ham til saadanne regnskabers paaskrift har bevæget, 
og hvilke personer han sigtede til,57 Henrik Olsen må have forladt 
Tybrind pr. l. maj 1668, og hvad der kom ud af sagen vides ikke; 
senere er han bosat i Liibeck.58 

I foråret 1669 indgav en række kreditorer en supplik til kongen 
i anledning af, at fru Christiane ikke godvilligt ville betale, hvad 
hun og hendes afdøde mand var dem skyldig. Kreditorerne er Han
nibal Sehesteds nære medarbejder i Norge, landkommissær Niclas 
Poulsen, de tidligere nævnte Johan Walsen og købmand Cort Hen-
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riksen Mereker samt Albrecht Schumacher på sin moder Marie sl. 
Joachim Schumachers vegne (Griffenfeldts forældre). De agtede 
nu at søge fru Christiane ved hendes værneting, men da det ville 
være besværligt og kostbart at sende en fuldmægtig fra København 
til Fyn, og da de ikke kendte nogen der, som de kunne betro deres 
breve og dokumenter, udbad de sig en kgl. befaling til herreds
fogeden Mads Bang på Fyn om, at han på deres vegne skulle føre 
deres sag såvel ved hjemting som ved landsting;59 allerede dagen 
efter afsendtes en befaling til Mads Bang, herredsfoged i Odense 
herred, om at udføre de sager, som ovennævnte kreditorer agtede 
at føre mod fru Christiane.60 En af kreditorerne, Cort Henriksen 
Mercker, havde allerede tidligere søgt fru Christiane ved hendes 
værneting, Tybrind birketing; dommen var gået ham imod, og 
han havde da indstævnet den til svækkelse ved Fynbo landsting i 
januar 1669, hvor sagen var blevet opsat i 4 uger, og siden høres 
der intet mere til den.61 

Nogenlunde samtidig anlagde Hannibal Sehesteds tidligere tje
ner, den omtalte Hans Knudsen, sag ved Tybrind birketing mod 
fru Christiane; et tingsvidne herfra blev af ham indanket til Fynbo 
landsting den 20. januar, den 17. februar og den 3. marts 1669.62 

Hans Knudsen må på det tidspunkt have været i baron Wilhelm 
Friedrich Wedells tjeneste; han blev senere overinspektør over 
grevskabet Wedellsborg, og greven skødede ham i 1678 jus patro
natus til Orte kirke. 63 

Under et ophold i København i foråret 1669 henvendte fru Chri
stiane sig til kongen og meddelte, at hun var kommet i en vidtløftig 
proces med en af hendes tidligere tjenere ved navn Hans Knudsen, 
og da hun frygtede for, at denne proces ville føre andre retssager 
med sig, og da hendes fuldmægtig var død, så bad hun kongen om 
at befale Hans Knudsen, boende i Ringsted, at for betaling føre sa
gen imod hendes tidligere tjener Hans Knudsen og andre.64 Resul
tatet af denne henvendelse blev en kgl. befaling til Hans Knudsen i 
Ringsted om at udføre de af fru Christiane ønskede sager.65 

Et par måneder efter modtog de fynske landsdommere Hans 
Oldeland og Jens Lassen befaling om efter foregående stævning 
at "foretage her i København" en sag mellem fru Christiane og 
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Wilhelm Friedrich Wedell og "kende og dømme i sagen efter 
lands lov og ret".66 Baggrunden for denne befaling er en supplik 
fra baron Wedell. Han havde fået nys om pantsættelsen af Ivers·· 
næs til Terion og mente, at der var tale om et klart brud på den 
mellem ham og fru Christiane indgåede kontrakt. Det er formentlig 
i anledning af denne optrækkende retssag, at de kgl. kommissærer, 
der havde forestået udlægget til kreditorerne, nu begyndte at røre 
på sig. I en udateret skrivelse, der sandsynligvis er fra foråret 1669, 
gjorde de, Jørgen Reedtz og Christoffer Parsberg, rede for de 
besværligheder, som de havde med fru Christiane. Efter at de hav
de indfriet både hendes og Hannibal Sehesteds obligationer efter 
hendes egenhændige specifikation, havde hun efter forlangende 
fået tilbageleveret den samt deres udlægsforretning; det var nu 
længe siden, og trods deres anmodning havde hun hidtil hverken 
villet kvittere eller modtage de af udlægsforretningen "depende
rende dokumenter og dem kvittere". De anmodede derfor kongen 
om at befale fru Christiane, at hun mod overlevering af de indløste 
breve og andre dokumenter skulle kvittere disse og derved gøre en
de på sagen; hvis hun havde noget at påtale ved udlægsforretnin
gen, bad de om, at hun uden længere ophold gav dette til kende og 
gav dem deres udlægsforretning og specifikation tilbage.67 Kongen 
imødekom deres ønske og anmodede fru Christiane om uden ophold 
at kvittere kommissærernes udlægsforretning og tilbagesende speci
fikationerne mod at få udleveret de indløste breve og dokumenter, 
og hun skulle øjeblikkelig påtale, hvis hun havde noget at besvære 
sig over vedrørende kommissionsforretningen. 68 

De fynske landsdommere afviste sagen mellem fru Christiane 
og hendes svigersøn, da den angik "adelsmænds hænder", og hen
viste den til Højesteret. Baron Wedell indstævnede landstingets 
afvisningsdom til godkendelse, og fru Christiane indgav kontra
stævning.69 Wedell påstod, at fru Christiane ikke havde haft magt 
til at "bortskøde" Iversnæs hovedgård m.m., nemlig 1451 tdr. htk., 
for 30.000 rdl., til ambassadør Terlon, da han (Wedell) skulle be
sidde Iversnæs til "brugelighed", og hun betale al Hannibal Sehe
steds skyldige gæld; både kontrakten og hans afkald burde under
kendes; han ville gerne være forsikret, hvad han "efter hans hu-
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strus sl. fader for hendes fædrenearv burde lovligen at have", og 
han mente, at der burde holdes ny skiftedeling. De 30.000 rdl. 
var med renter forfalden den 11. juli 1668. På sin side krævede 
fru Christiane kontrakt og afkald "confirmerede" ved Højesteret, 
da hun ikke mente, at hun i nogen måde havde "violeret" kon
trakten. 

Sagen blev behandlet ved Højesteret den 2. august 1669. Vote
ringen blev meget livlig. Feltherren (Hans Schack) voterede først 
og mente, at fru Christiane burde holde kontrakten og sikre W e
dell, at han ikke "præjudiceredes af Terlon, og at han blev befriet 
for al gælds fordring, eller også burde Wedell haveregresstil skif
tet. Kansleren (Peder Reedtz) fastslog i sit votum, at det er bevist, 
at skiftet er "præsenteret" Wedell, og at han har afslået det og i 
stedet for gjort "accord", og den er ikke imod loven, og fru Chri
stiane havde heller ikke brudt kontrakten, da Wedell stadig nød 
"frugten" af lversnæs; det var det bedste, at de forligtes, dog bur
de kontrakten overholdes på begge sider. Alle dommerne var enige 
om, at kontrakten og afkaldet burde holdes, og at det var bedst, 
at parterne forligtes. H. Mule og Thomas Fincke var dog af den 
opfattelse, at Wedell havde brudt kontrakten, da han ved at ind
give en supplik til kongen ikke havde "comporteret sig sønligen 
imod sin moder", og Thomas Fincke og Rasmus Vinding mente, 
at W edell burde bede fru Christiane om forladelse for supplikken. 

Efter endt votering blev følgende dom afsagt: "Efterdi skifte 
og deling er Wilhelm Friedrich W edell paa hans hustrus vegne 
tilbøden, og han den ej haver villet acceptere, men der imod vel 
vidende oprettet en kontrakt med hans hustrus moder, som ej imod 
landsloven kan siges at stride, al den stund Wilhelm Friedrich von 
W edell som selvmyndig den haver samtykt og udvalgt i stedet for 
skifte efter loven, han og derpaa lovlig afkald haver givet for al 
den fædrende arv, som han paa sin hustrus vegne kunne have at 
prætendere, det dertilmed og ikke bevises, at fr. Christiane efter 
vederpartens paastaaende kontrakten, hvorpaa afkaldet er grundet, 
har brudt, er herpaa for retten afsagt, at fr. Christiane bør for 
Wilhelm Friedrich von Wedells ,tiltale i alle måder fri at være, 
og afkaldet ved magt at blive, hvor imod kontrakten bør paa begge 
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sider i alle sine ord og punkter forsvadigen at holdes; skulle Wil
helm Friedrich von W edell og hans hustru formedelst denne pant
sættelse i Iversnæs tilføjes nogen skade imod kontrakten, da bør 
fr. Christiane sligt at erstatte, saa vidt lov og ret er, i det øvrige 
bør denne sag paa alle sider ophævet at være". 70 

Højesteretsdommen af 2. august 1669 gjorde ikke ende på stri
den mellem fru Christiane og hendes svigersøn, tværtimod førtes 
der i efteråret 1669 og i foråret 1670 flere processer mellem dem 
dels ved Tybrind birketing og dels ved Fynbo landsting. Den ene 
proces drejede sig om oldengælden af skovene på Bågø og Brandsø. 
Siden kontrakten var blevet sluttet mellem Wilhelm Friedrich We·
dell og fru Christiane, og siden Wedell havde taget ophold på 
I versnæs, havde han oppebåret oldengælden af de omtalte skove, 
uden at det var blevet påtalt af fru Christiane, men anderledes blev 
det efter højesteretsdommen i 1669. Fru Christiane nedlagde for
bud mod, at baron Wedell oppebar oldengælden, og den 13. okto
ber indstævnede hun baron Wedell, "residerende på lversnæs" til 
Fynbo landsting angående "nogle stridigheder dem imellem om 
den oprettede kontrakts første post" .71 

Sagen havde først været for Tybrind birketing, hvor den stak
kels birkefoged i sin kvide gang på gang opsatte sagen med det 
resultat, at baron W edell stævnede ham til landstinget, fordi han 
i en af processerne mellem ham og fru Christiane havde nægtet 
at stæde Wedells vidner til forhør. 72 Også landsdommerne kviede 
sig ved disse processer, der gang på gang blev udsat, så afgørelsen 
først faldt hen på foråret. 73 

Som tidligere nævnt eksisterer hverken birketingbogen eller 
landstingets dombog, men af "concepter til domsakter" fremgår, at 
baron Wedell afgav følgende indlæg til Tybrind birketing, dateret 
Iversnæs den 4. december 1669. 

"Er det ikke grueligt, at min hustrus moder ikke kan leve udi 
fred og rolighed, kan og ikke lade andre med fred, men søger con
tinuerlig alle slags strid og vidtløftighed, hun kan optænke at an
rette; ja, min hustrus moder fr. Christiane agter fast ikke heller, 
hvad hun skriver, siger eller gør, ej skaanendes mig, som dog haver 
hendes eneste barn, men angriber, som synes paa ære og velfærd, 
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brydende kontrakten", hvad "hendes gesinder" uden tvivl indgiver, 
hvorfor "Gud dennem visseligen vil straffe, at de styrter saadan 
en fornem dame udi sligt et slemt og hæsligt levned og gør hende 
saa hadsk paa hendes eneste barn, som er baade mod naturen og 
for verden skammeligt, i lige maade bringer den gode dame udi 
slig raseri, at hvo, der ikkun taler derom, må le over et sligt un
derligt væsen" ... "Gud maa endelig straffe de fortvivlede folk, 
uoprigtige skalke og vanartige mennesker og gemytter, hvo de er, 
som gør vores kære moder saa fortørnet paa os og sætter hende udi 
saadan unyttig handel." I sit indlæg vendte baron W edell sig også 
mod birkefogeden, Søren Jensen i Ronæs, og begærede af ham en 
"ret og slet dom, om olden mig ikke tilhører i de skove, som ligger 
under Iversnæs, og jeg allerede i possession haver"; ifølge kontrak
tens første punkt skulle W edell nyde I vernæs, som var på 83 tdr. 
htk., og heraf "contribuere". 

Den 4. december 1669 fældede birkefogeden følgende dom i 
sagen: 

"Efterdi Wilhelm Friedrich von W edell paaberaaber udi den 
oprettede kontrakt mellem Hans Exe. og grevinde Christiane at 
være gjort, hvorpaa den gode herre formener, at Baagø og Brandsø 
olden skal være hannem tilhørende, da befindes ikke i bemeldte 
kontrakt det at være specificeret, og eftersom idag her i retten 
produceres en slutning af Højesteret dat. Hafnia d. 2. august 1669, 
som udtrykkelig formelder, at den førnævnte kontrakt paa begge 
sider i alle sine ord og punkter forsvadigen bør at holdes og de 
øvrige dennem paa alle sider ophævet at være, da af slige omstæn
digheder vidste han sig ikke i denne sag at dømme, men den til 
hans overdomme at henflytte". 

Birketingsdommen af 4. december 1669 blev af baron Wedell 
indstævnet til Fynbo landsting; hans fuldmægtig, Mogens Pallesen 
"sidzhaftig" i Hjorte, citerede birkefoged Søren Jensen i Ronæs 
for at have gjort uret først ved at opsætte sagen og dernæst ved at 
henvise den til landstinget, hvilket kunne være sket uden opsæt
telse; birkefogeden burde fælde dom i sagen og erstatte kost og 
tæring. For det andet havde han støttet sin afvisningsdom på høje
steretsdommen af 2. august 1669, men da den blev fældet, var ha-
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ron Wedell i besiddelse af den omtalte olden. Fru Christianes 
fuldmægtig, Peder Hansen af Balslev, påstod, at de omtalte skove 
ikke hørte under I versnæs og fremlagde en attest fra lensherren 
Tyge Belov, dateret Middelfart den 9. december 1669, der med
delte, at "Baagø og Brandsø skove befindes særdeles i matriculen 
indført og beregnet, nemlig Baagø skov for 30 svins olden og 
Brandsø skov for 6 svins olden". Peder Hansen hævdede endvi
dere, at kontraktens første punkt nævnte "aldeles intet om sko
vene", men at baron W edell måtte bebo I versnæs og nyde lade
gårdens avling samt fiskeri og jagt, "dog ikkun den stund han sig 
imod Hendes Naade comporterer, som en søn bør at gøre", og han 
betalte den årlige kontribution af hovedgården. 

Mogens Pallesen mente ikke, at højesteretsdommen sagde noget 
om oldengælden, og Tyge Belovs attest anførte intet, om skovene 
var "anslaaet" eller ej i Iversnæs' 83 tdr. htk., og han henholdt sig 
til en anden attest af Tyge Belov, der gik ud på, at Iversnæs hoved
gård med enemærker og skove er anslået for 83 tdr. htk., og tvende 
jus patr. til Husby og Balslev kirker var ansat for 42 tdr. htk.; 
desuden fremlagde han en kopi af borgmester Knud Jacobsen Blan
chenborgs attest, der meddelte, at Iversnæs hovedgård, som "hr. 
Hannibal Sehested si. bekom af velbaarne Christian Urne si." var 
anslået for 83 tdr. htk. og tvende jus patr. for 42 tdr. htk., ialt 
125 tdr. htk. Endelig fremlagde fuldmægtigen en udskrift af Fynbo 
landstings pantebog, hvorefter fru Christiane til Mons. Terion mod 
30.000 rdl. forstrækning havde pantsat I versnæs hovedgård med 
dens underliggende bøndergods, hvor udi Bågø ladegård og dens 
landgilde tilligemed findes indført og specificeret, men Bågø skov 
nævnes "aldeles intet" for noget htk. at være "anslagen eller der
til berettiget i samme gaardes landgilde". 

Ved retsmødet på Fynbo landsting den 23. februar 1670 indgav 
M0gens Pallesen et af baron Wedell underskrevet indlæg, dateret 
Iversnæs d. 22. februar 1670, hvori baronen hævdede, at Bågø by 
var skødet for 93 tdr. 2 skp. og 2 alb. hartkorn, hvad også fremgik, 
når man efterregnede landgilden, så Bågø skov måtte høre under 
I versnæs hovedgårds takst, da den ikke var anslået i hartkorn 
hverken i de kgl. kommissærers skøde, søskendeskifte eller "i min 

Fynske Årbøger 1977



46 Åge Fasmer Blomberg 

fru moders eget pantebrev, men udelukt, det og hans fru moder 
som den, der sine kreditorer med vrang beretning har instrueret, 
muligt ikke uden grund og betænkende af den aarsag, at oldenen 
under behørige underliggende sted, I versnæs hovedgaard, in genere 
haver henregnet"; baron Wedell formente derfor, at efterdi Ivers
næs hovedgård, "hvilke samme skove er incorporeret", ham er 
tillagt, bør oldenen også tilkomme ham, og "hvo skulle Baagø sko
ves oldengæld nyde anden end den, som Iversnæs hovedgaard med 
enemærker og skove udi possession haver og deraf maa contribuere, 
dette er hidtil uden nogen disput blevet cederet, indtil hun (fru 
Christiane) formedelst slig egen uræsonnabel dog uden fundament", 
og som han formodede mod kontrakten søgte at bemægtige sig. 
Ifølge landstingets stævningsprotokol fremlagde Knud Urne sl. 
Christian Urnes skøde til Hannibal Sehested på Brandsø og Bågø.74 

Endnu en gang udsattes sagen til den 9. marts 1670, hvor Mogens 
Pallesen begærede endelig dom. Peder Hansen anførte som tid
ligere højesteretsdommen af 2. august 1669, hvorved fru Christiane 
var blevet frikendt for baron Wedells tiltale, og hvori det fastslo
ges, at både afkaldet og kontrakten skulle stå ved magt. Den vidi
merede kopi af højesteretsdommen var underskrevet af fru Chri
stiane. Desuden fremlagde Peder Hansen kopier af kontrakten og 
afkaldet, bevidnet af notarius publ. i København Adam Friedrich 
Werner; afkaldet var underskrevet af Wilhelm Friedrich von We
dell og Christiane Sophie Sehested, og det var dateret København 
den 31. marts 1668. Endelig indleverede Peder Hansen fru Chri
stianes protest og svar, der var dateret Tybrind den 9. marts 1670 
og bestod af flere poster. I den første post protesterede hun mod 
den af Mogens Pallesen indleverede attest fra Tyge Belov, og i 
den anden post søgte hun ved hjælp af kontrakten at bevise, at 
baron Wedell "aldeles intet skal have af det visse eller uvisse, 
meget mindre i ringeste måde med I versnæs skove at befatte"; 
i en tredie post beråbte hun sig på Tyge Belovs attest af den 9. 
december og påstod ifølge kontraktens 1., 2. og 5. punkt, at Wedell 
ikke burde nyde oldengælden; for det fjerde hævdede hun, at We
dell burde udgive den del af kontributionerne, han frivilligt havde 
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forpligtet sig til, og at "olden hannem ubehindret her til dags, hav
de hand Hendes Naade for at betakke". 

De sidste dokumenter, der fremlagdes i retten, var de kgl. kom
missærers skøde til afgangne Christian Urne samt en gammel "lod
bog, som udi søskendeskifte efter sl. afgangne Lisbet Sophie Rant
zau sl. Hans Lindenavs til Ivernæs gangen er", hvoraf erfares, at 
Bågø skov "ikke a parte fra hovedgaarden hannem at være skødet", 
ej heller hverken der eller udi søskendeskiftet samme skov anslået 
i hartkorn eller noget mentianeret den gaarden at tilhøre". 

Herefter faldt følgende dom: "Efterdi denne indstævnte sag ej 
i nogen maade æren angaar, langt mindre nogen saadanne stridige 
cloeurnenter i retten lægges, formedelst hvilke birkefogeden nogen 
billig adgang kunne have sagen fra sig at afvise, der han dog alli
gevel samme sag først haver optagen og siden upaakendt fra sig 
til landstinget remitteret, saa at hans misforstand derudi ej eragtes 
kan, men saadan langt mere til vidende og forsætlig ophold og 
forurettelse henregnes; thi bør hans dom som udømt at være, og 
han sagen igen for sig tage og der udi i endelighed at kende, som 
han forsvarligt eragter og derforuden for uføjelig afvisning, og 
vederparten der udover ibragte bekostning, at give 6 rdl. kost og 
tæring".75 

Striden om oldengælden af Bågø og Brandsø skove var ikke den 
eneste; samtidig med denne sag førtes en anden proces mellem fru 
Christiane og hendes svigersøn både ved birketing og landsting, og 
den synes at være en udløber af processen om oldengælden. Der 
må have været strid mellem fru Christianes og baron Wedells folk, 
hvorved en af fru Christianes tjenere "fik en ringe skade". I den 
anledning havde fru Christiane den 2. oktober 1669 indgivet en 
protest ved Tybrind birketing, og hun krævede, at baron W edell 
satte borgen eller selv borgede for sig; dette oprørte baron Wedell 
i den grad, at han ved Tybrind birketing rejste tiltale mod fru 
Christiane for at have angrebet hans ære, og under retsmødet hæv
dede baronens fuldmægtig, Mogens Pallesen, at kun de, der und
siger eller truer, bør sætte borgen, og at det aldrig skulle kunne 
bevises, at baron Wedell enten har truet eller undsagt fru Chri-
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stiane, "ja fast ikke noget menneske langt mindre hende saa som 
sin egen moder", og de, der påstod dette, burde bevise det. Birke
fogeden, Søren Jensen i Ronæs, opsatte gentagne gange sagen, og 
ved retsmødet den 4. december 1669 fremlagde Mogens Pallesen 
et indlæg af Baron Wedell; det var dateret Iversnæs den 4. de
cember 1669 og havde følgende indhold: "Eftersom nu mere den 
sag imellem min hustrus moder og mig angaaende om hendes be
skyldninger, som min ære angaar, allerede tvende gange af min 
højtærede hr. birkefoged til min skade er blevet optaget og prolon
geret ... saa formodes altsaa i dag og uden opsættelse eller ud
flugt en endelig dom". Baron W edell hævdede, at fru Christiane 
burde bevise sin påstand. 

Fru Christianes fuldmægtig, den tidligere nævnte Peder Hansen, 
benægtede, at der i Hendes Naades protest havde været noget, der 
angik baron W edelis ære, og begærede atter sagen udsat, og birke
fogeden fulgte ham og udsatte sagen i 14 dage. På tinget den 18. 
december fældede han endelig følgende dom: "Eftersom Hans Exe. 
den ædle og højbaarne herre Wilhelm Friedrich, baron Wedell, 
tiltaler grevinde Christiane, frue til Tybrind og I versnæs, for en 
protest, som Hendes Naade ved sin fuldmægtig her til tinget den 
2. oktober sidst afvigte haver foregivet, saa befindes ikke i samme 
indlæg, at Hendes Naade haver egentlig beskyldt Hans Exe., saa 
det kan udtydes at være velbem. den gode herres ære angaaende, 
men langt mere henses, at Hendes Naade det haver gjort i den 
mening, at hun med sine folk des sikrere kunne bo i rolighed og 
nyde fred, eftersom Hendes Naade befinder sig i frygt for f.eks. 
Peder Tordsen ... saa og fordi her intet for mig fremlægges, hvor
med kan bevisliggøres, at Hendes Naade haver den gode herre 
noget utilbørligt paatalt", så fritages grevinde Christiane for baron 
W edelis tiltale. 

Denne dom af Tybrind birketing blev af baron W edell indstæv
net til Fynbo landsting,76 og han påstod, at birkefogeden "mere 
havde favoriseret hans husbonds gunst at erlange end retten at 
befordre, eftersom det måtte stå ham klart, at fru Christiane havde 
krævet borgen af ham (Wedell), hvilket ikke egner eller anstaar 
en ufri mand, som er vederhæftig, langt mindre en velbaaren 
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herre", desuagtet havde birkefogeden frikendt fru Christiane, der 
ikke havde bevist sin anklage. 

På retsmødet den 26. januar 1670 blev fremlagt et indlæg af 
baron Wedell, dateret Iversnæs den 25. januar, og af følgende 
indhold: "Højædle og velbaarne hr. landsdommer, at jeg saa høje
ligen er bleven imod al forhaabning søgt ved retten af min hustrus 
moder frøken Christiane, hvor haard det mig rnaa smerte, stiller 
jeg hver ærlig gernyt der udi at judicere, at jeg for en hendes 
tjeneres skyld, som imod min vilje fik en ringe skade, jeg derfor 
ikke aleneste birkerettigheden godvilligen haver erlagt og betalt, 
men det, som værre var, at det, som en gemen mand er præjudi
cerlig, jeg det skulle gøre, nemlig at stille borgen eller borge for 
mig selv saa som den, der ingen kan være sit live sikker for, efter 
hendes ubesindige indlægs forrnelding, der dog aldrig hende enten 
har truet eller undsagt, ikke heller nogen anden paa den rnaade 
begegnet, hvorudover jeg højligen er blevet forårsaget, som en
hver ærlig menneske vel kan considerere, at jeg endelig må slig 
eftertragtelse den ærbare verden notificere, og hvad kærlighed hun 
haver til mig og hendes eget barn, der for sligt at bevise, hvorfor 
jeg borgen skulle stille, hende haver ladet indstævne". Baron We
dell krævede, at fru Christiane skulle bevise det, for hvilket hun 
krævede borgen, eller lide efter loven samt give ham fuldkornmen 
satisfaktion, "thi jeg umulig vil eller kan saadan en blarne sidde 
paa mig, thi jeg hidindtil mit navn har conserveret, og Gud skal 
forbyde, at jeg af nogen halsstarrighed begærer nogens ære at 
efterstræbe, men min egen som en ærlig cavalier alene at forvare". 
Ved at frikende fru Christiane havde birkefoged Søren J ens en efter 
Wedells mening med vilje gjort uret, og han burde for at have 
opsat sagen i 6 uger betale kost og tæring. 

Sagen blev udsat til den 23. februar, hvor der da blev oplæst 
et nyt indlæg af baron W edell, dateret den 22. februar, hvori han 
bl.a. påstod, at dersom det ikke var "min fru moder, som sagen saa 
haardt haver prætenderet", da kunne han vel "med tingsvidner 
bevise, hvorledes hun og lettelig nogle af hendes vidnesbyrd haver 
vundet". Det lykkedes Peder Hansen at få sagen opsat endnu i 14 
dage. På retsmødet den 9. marts overleverede Peder Hansen fru 
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Christianes svar, dat. Tybrind den 9. marts, og krævede Hendes 
Naade frikendt. Birkefoged Søren Jensen mente, at han ikke havde 
gjort baron Wedell nogen uret med sin dom og begærede, at den 
blev kendt ved magt. Samme dag faldt der dom i sagen. Birke
fogedens dom burde "som udømt at være, og han sagen igen, naar 
han derom vorder anmodet, paa egen bekostning at rejse og til 
doms at befordre, og da der udi at dømme som ret og forsvarligt 
kan være". 77 

I foråret 1670 døde fru Christiane. Vi ved, at hun den 9. marts 
1670 på Tybrind underskrev et indlæg i sagen mod svigersønnen, 
og at det ved kgl. resolution af 6. maj 1670 blev tilladt, at hun 
blev begravet ved lys om aftenen.78 Formentlig døde hun på Tyb
rind, men hvornår hun døde, og hvornår hun blev begravet, vides 
ikke. Vi ved heller ikke, hvor og hvornår hendes moder, fru Kir
sten Munk blev begravet, ej heller hvor og hvornår hendes mand 
rigsskatmester Hannibal Sehested blev begravet. I betragtning af, 
at det er personer, der tilhørte det højeste lag i samfundet, og at 
det drejer sig om en af landets betydeligste statsmænd og hans 
nærmeste familie, virker det højst besynderligt. Jens Bircherod, 
der i sine dagbøger for årene 1660-66 gentagne gange nævner 
Hannibal Sehested og hans familie, giver heller ikke oplysninger 
om disse personers død og begravelse. 

Retssagerne viser, at der i de sidste par år, fru Christiane levede, 
var et dårligt forhold mellem hende og svigersønnen. For birke
foged Søren Jensen i Ronæs har situationen været vanskelig; han 
har måttet balancere mellem den, der havde birkeretten og havde 
udnævnt ham, og den, der formentlig senere ville få den. Hans 
afhængige stilling synes at have øvet indflydelse på hans doms
afsigelser. Hvordan Christiane Sophie Sehested har stillet sig i stri
den mellem sin moder og sin mand, vides ikke. Gennem fru Chri
stiane var familien på Iversnæs beslægtet med det danske kongehus, 
og for Wilhelm Friedrich von Wedell må disse retssager have væ
ret ubehagelige, og det er måske ikke tilfældigt, at Tybrind birks 
tingbog er forsvundet, og at der er skåret 8 sider ud af W edelisborg 
birks tingbog 1673-82. Den forsvundne tingbog med de indførte 
tingsvidner og referater af tingsmøderne kunne sikkert have oplyst 
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endnu mere om forholdet mellem fru Christiane og baron W edell 
og om hendes stridigheder med andre som for eksempel Henrik 
Olsen og Hans Knudsen. 

Christiane Sophie Sehested var eneste arving, og da Wilhelm 
Friedrich von Wedell nu blev godsbesidder, er det formentlig grun
den til, at han ansøgte om at blive naturaliseret som dansk adels
mand, hvad han da også opnåede den 2. juni 1670.79 Ægteparret 
overtog imidlertid ikke blot jordbesiddelserne, men også gælden, 
og rede penge synes at have været en mangelvare på Iversnæs 
i 1670. 

Hans Knudsen, Hannibal Sehesteds tidligere tjener, der som 
nævnt var gået i baron W edelis tjeneste, fik det hverv af denne 
af sælge et diamant- og rubingarniture. Det lykkedes Hans Knud
sen at sælge det i København i august 1670 til Anders Pomp af 
Hamburg, der logerede hos Peder Carstensen i Pilestræde. Salgs
summen var 3200 rdl., hvoraf de 2343 rdl. straks blev betalt; resten 
skulle senere erlægges, men den dag, hvor restsummen skulle er
lægges, forlod Anders Pomp København, fordi han fik en medde
lelse fra Hamburg om, at hans fader var gået fallit. Nogen tid 
efter kom han tilbage til København og betalte adskillige kredito
rer, hvad han skyldte dem, blot ikke Hans Knudsen, der i 5 uger 
forgæves anmodede ham om betaling og til sidst indstævnede ham 
til forhør i byfogedens hus, men efter tre citationer ville han stadig 
ikke "comparere". Da Hans Knudsen måtte betale baron Wedell 
de manglende penge, henvendte han sig i november 1670 til kongen 
og bad om at få en kgl. befaling til byfogeden om at tilholde An
ders Pomp at give Hans Knudsen sikkerhed for beløbet; som bevis 
for sin påstand vedlagde han et brev til byfogeden, på hvilket fand
tes dennes påtegning, at Anders Pomp havde siddet 3 citationer 
overhørig.8° Kongen opfyldte Hans Knudsens ønske; otte dage ef
ter fik byfogeden befaling om at være Hans Knudsen behjælpelig, ~1 

men mere ved vi ikke om den sag, fordi kilderne svigter. 
Gælden til den franske ambassadør Terion skulle også betales, 

og det skete året efter fru Christianes død. Wilhelm Friedrich 
Wedell overlod kongen et parti juveler for 36.000 rdl., og i marts 
1671 befalede Christian V kammerkollegiet at betale dette beløb 
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på Wedells vegne til Terlon. Kollegiet kunne selv aftale betalings
terminerne med Terlon. Samtidig indgav Wedell på sin hustrus 
vegne en fordring til kronen på 25.400 rdl., som Hannibal Sehested 
havde til gode ifølge obligationer, pensions- og bestallingsbreve. 
Dette beløb gav Wedell afkald på mod at få til evindelig ejendom 
jus patr. til Tanderup, Udby og Gelsted sogne med deres annekser 
samt kronens og kirkens korntiender af samme kirker. 

Dette ville imidlertid formindske den fynske biskops indtægter, 
og kollegiet skulle derfor sørge for at give ham andet vederlag. 
Tidligere havde Frederik III givet Wedell en årlig pension på 
1200 rdl., og ved sin tronbestigelse havde Christian V bekræftet 
denne livsvarige pension; nu bestemte kongen, at Wedell skulle 
have 4000 rdl. en gang for alle, hvis han godvilligt gav afkald på 
den livsvarige pension. De obligationer, pensions-, bestallings- og 
andre penge, på hvilke Wedell grundede sin fordring, skulle kol
legiet indfordre og derefter kassere.82 

Formentlig har baron Wedell på det tidspunkt ikke været i be
siddelse af alle disse dokumenter, for 14 dage senere modtog Kø
benhavns byfoged en kgl. ordre om at kræve af Cort Walcking, 
at han stillede borgen eller selv borgede, indtil han havde gjort 
Wedell fuldkommen "rigtighed" for de breve og dokumenter, som 
fru Christiane havde betroet ham.83 Som tidligere omtalt havde 
Cort Walcking i lang tid opholdt sig i Antwerpen og Paris i for
retningsanliggender for fru Christiane; den kgl. ordre til byfogeden 
skyldes formentlig en henvendelse fra Wedell. Det har sikkert 
været en stor lettelse for baron Wedell at få gælden til Terion ud 
af verden, men stadig lod Hannibal Sehesteds kreditorer ham ikke 
i fred. I foråret 1670 krævede den hollandske finansmand og stor·
købmand Gabriel Marselis ham til betaling af 5000 rdl., som Jacob 
og Samuel de Lima skulle have betalt, og for hvilke Hannibal Sehe
sted havde kautioneret. Wilhelm Friedrich von Wedell måtte betale 
beløbet, og den 12. juli 1670 kvitterede Wilhelm Marselis på sin 
faders vegne for pengene, 5000 rdl. in specie med rente, men kau
tionsforpligtelsen gav anledning til en vidtløftig og langtrukken 
proces mellem baron W edell og Samuel de Lima. 

Brødrene Jacob og Samuel deLimavar 1660 blandt den danske 
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stats store kreditorer, og som betaling fik de bl.a. udlagt Hald 
hovedgård, og de vil være kendt af dem, der har læst Blichers no
velle "Jøderne på Hald". Brødrenes økonomiske forhold forrin
gedes i tiden 1660-64.84 I 1661 opgjorde de deres mellemværende 
med Hannibal Sehested, og dels efter gældsbevis og dels ved, at 
de havde købt juveler af ham, var de blevet ham skyldig 5000 rdl. 
Der blev ikke tale om kontant betaling, men efter ønske fik Sehe
sted anvisninger på beløbet hos Carlomari (?) og Labistrate på hen
holdsvis 3000 og 2000 rdl., og samtidig gav brødrene de Lima hver 
deres obligation (gældsbrev), som de to mænd endnu havde i 1671; 
da brødrene de Lima var sendrægtige med at opfylde deres for
pligtelser, måtte Hannibal Sehested ud med de 5000 rdl., og i 
stedet for bad han brødrene de Lima om at få pengene anvist an
dre steder; det fik han imidlertid ikke, men derimod en ny anvis
ning på Carlomari, denne gang på 4000 rdl. Beløbet fik Hannibal 
Sehested udbetalt i Antwerpen hos købmand Johan Alvers, og 
Samuel de Lima påstod senere, at det havde Sehested også ved
gået, og desuden fremgik det af købmandens regnskabsbog ifølge 
en attest fra notarius publ. 

I slutningen af 1664 og begyndelsen af 1665 fandt der i Køben
havn en ny afregning sted mellem Hannibal Sehested, brødrene 
de Lima og Gabriel Marseli s. Det var Jacob de Lima, der førte 
forhandlingerne med Sehested. Samuel de Lima påstod senere, i 
1671, da JacobdeLima var død, at Sehested da i et af ham under
skrevet dokument havde påstået, at han havde betalt de 4000 rdl. 
tilbage til Carlomari, og det havde Sehested sagt, at han kunne 
bevise, men Samuel de Lima hævdede i sit indlæg for højesteret 
i sommeren 1671, at dette bevis havde man aldrig modtaget. Ham 
broder Jacob havde i god tro optaget det af Sehested underskrevne 
dokument i likvidationsafregningen, og denne var blevet medun
derskrevet af Jacob de Lima, skønt han ikke havde modtaget be
viser af Hannibal Sehested for, at denne havde betalt Carlomari 
henholdsvis 3000 og 4000 rdl. og Labistrate 2000 rdl. Jacob de 
Lima havde ment, at der var sikkerhed nok, når det var specifi
ceret i likvidationerne, at der skulle være en af Carlomari til Han
nibal Sehested udgiven kvittering eller bevis derpå, og når Sehe-
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sted annullerede deres endnu hos Labistrate stående obligation på 
2000 rdl. 

Resultatet af afregningen mellem Hannibal Sehested og brød
rene de Lima blev, at brødrene stadig var ham 5000 rdl. skyldig. 
Deres gældsbrev til Sehested blev transporteret til Gabriel Marselis 
i Amsterdam, og Jacob og Samuel de Lima forpligtede sig til at 
betale beløbet til to terminer med 6 pct. rente fra l. december 1664 
at regne. Til den første termin, den l. juni 1665, forfaldt 2000 rdl., 
og den l. dec. 1665 skulle restsummen betales. Betalingen skulle 
foregå i Hamburg eller, hvor det passede Gabriel Marselis. Den 
12. januar 1665 kautionerede Sehested for brødrene de Lima hos 
Gabriel Marselis og forpligtede sig til at betale, hvad der måtte 
restere på kapital og rente, såfremt brødrene de Lima ikke over
holdt deres forpligtelser, og samme dag gav Jacob og Samuel de 
Lima Hannibal Sehested en revers, der gav ham forsikring i deres 
gods og formue, såfremt de ikke betalte Gabriel Marselis. Under 
sagens behandling i Højesteret i sommeren 1671 påstod Samuel de 
Lima, at man havde betalt Gabriel Marselis 2050 rdl., men da 
brødrene mærkede, at Hannibal Sehested ikke som påstået havde 
betalt de 4000 rdl. til Carlomari, og herom havde de en attest fra 
notarius publ. i Hamburg, så var de ophørt med betalingen til Ga
briel Marselis og havde i stedet for henvendt sig til Hannibal Sehe
steds arvinger for at få kvitteringen fra Carlomari for betalingen 
af de 4000 rdl., men de havde ingen fået, og da Carlomari stadig 
betragtede brødrene som sine debitorer, anlagde de i 1670 sag mod 
Hannibal Sehesteds arving, baron Wilhelm Friedrich von Wedell 
for at få deres penge. 

Baron W edelis sagfører karakteriserede i retten Samuel de Lirnas 
forklaring som udflugter og krævede, at Wedell blev holdt ska
desløs. 

Sagen mellem baron W ede U og brødrene de Lima var først ble
vet ført for hofretten, hvis præsident Christian Wiborg og asses
sorerne fældede dom i sagen den 13. juni 1670. Samuel de Lima 
blev dømt til at holde W edell skadesløs, men W edell skulle give 
Samuel de Lima en forsikring mod krav fra Carlomari. W edell 
var ikke tilfreds med det sidste og indankede hofrettens dom for 
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højesteret. Den 19. juni 1671 fik Peder Reedtz ordre om at udstede 
stævning i sagen Wilhelm Friedrich W edell contra Samuel de 
Lima,85 og den 24. juni blev hofrettens dom indstævnet. Højesteret 
dømte i sagen den 5. juli 1671. Samuel de Lima burde ifølge sin 
obligation betale W edell 5000 rdl. in specie samt rente og omkost
ning, hvad forsikringen angik, som hofretten havde tilkendt W e
dell at give Samuel de Lima, da fastslog Højesteret, at såfremt 
Samuel de Lima havde nogen tiltale til Hannibal Sehesteds arvin
ger vedrørende betalingen af de 5000 rdl., da forblev regres til 
dem forbeholdt. 86 Det er måske også i anledning af denne sag, at 
Wedell henvendte sig til kongen for at få de papirer hos Cort 
Walcking, som fru Christiane havde overladt ham. 

Samuel de Lima var ikke i stand til at betale de 5000 rdl. og 
måtte derfor den 25. august 1671 pantsætte en del af sit jordegods, 
og da der endnu ved udgangen af 1674 resterede 4000 rdl. af gæl
den, sluttedes den 28. december en kontrakt mellem de Lima og 
Hans Knudsen på grev Wedells vegne; ifølge kontrakten pantsatte 
Samuel de Lima 230 tdr. htk., der skulle falde tilbage til de Lima, 
når de 4000 rdl. var betalt. Kontrakten blev konfirmeret af kongen 
d. 21. januar 1675.86a 

1673 rejses en ny sag mod baron Wedell som Hannibal Sehe
steds arving. Klemens Sørensen på Ussinggård rejste sagen; han 
havde været fru Kirsten Munks ridefoged på Boller, og hendes 
arvinger havde i 1661 skødet Ussinggård til Klemens Sørensen.87 

Den tidligere ridefoged stævnede i august 1673 greve Wilhelm 
Friedrich Wedell til W edelisborg og Tybrind til betaling af 14 7 
sldl., som han havde lånt Hannibal Sehested; som bevis fremlagde 
hans fuldmægtig J ens Sørensen, stadsprokurator i Fredericia, et 
af Hannibal Sehested underskrevet gældsbevis, dat. Boller d. 9. 
november 1653. Beløbet var forfaldent "næste snapsting", og Kle
mens Sørensen mente, at grev W edell, som var nærmeste arving, 
burde indløse gældsbrevet.88 Birkedommeren udsatte sagen i 4 uger 
og senere yderligere 14 dage. På tingdagen den 20. september 1673 
krævede Klemens Sørensens fuldmægtig dom i sagen. Grev W e
deUs fuldmægtig fremlagde grevens indlæg samt en kopi af de 
kgl. kommissærers skrivelse vedrørende skiftet efter fru Kirsten 
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Munk. Samme dag faldt dommen, at "efterdi de af Hans kgl. Ma
jestæt greven givne privilegier, som både tillandsting og til hjem
tinget er forkyndt, formenes, greven til underretten ikke må på
dømmes, hvorfor denne sag til påkendelse sin tilbørlige sted hen
vises" .89 

Om Klemens Sørensen nogen sinde fik sine penge, vides ikke, 
ej heller om Samuel de Lima fortsatte sagen; kildemateralet svig
ter; det gælder ikke blot Tybrind birketingsbog og Fynbo landstings 
dombøger, Hofrettens protokol, men også Københavns byrets ting
bøger, der ikke eksisterer for tiden før l 722; de er formentlig gået 
til grunde ved branden i 1728. 
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