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PEDER SCRAM
Af sin Mandighed og mange store Bedrifter
kaldet

Hans

Levnets-Historie
Fåene«Landet til SEre og andre til Opmuntring
paa Dydens Vey,
i korteste Begreb samlet og af adffiilige troeverrdige Documenter uddraget
ved

E. P.

Forberetning
Ihukommelsen afde Mcend, der har havt stor Dyd foree«
net meden rarSkråe, bor ophielpes af den dybe Forglem«
melse / som alle mennistelige Ting ved Tidens Lcengde ned«
sinnke udi, da meener jeg/ denne Efterretning om Hr. Peder
Skram / land tilfulde fortiene saadant Mre-Minde. Det ham til
lagde Navn/ Vove Hals for Dannemark/ opliuses bedst ved efter«
folgende Blades Giennemlcesning, da man seer, at hand faa lernge,
saa ofte og saa yderlig har vovet Liv og Blood forsitFcedrene-Land/
som neppe nogen anden af vore ovrige priisvcrrdige Helte : at jeg ey
stal tale om f hans martialffe Gemyt drev barn entogsaa udenlands
til at opsoge Fiender og Farlighed, na ar her hiemme intet af det
Slags forefaldt. Dette sidftreprrsir jeg vel ikke, i Henseende ril
Samvittigheden/ som aldrig gaaer sikker uden paa den "Grund aset
lovligt Kald. Men i Betragtning af de Tilders flette Kundstab om
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Herrens Villie, lader man dette staae derhen. For Resten stuneS
denne rare Helt at fortiene al Berommelse. Scrrdeeles rart og selv
somt er dette / at hand baade ril Lands og Vands har vceret lige good
og ftrrdig Soldat. Under de trende store Konger Frid. I. Chrift.ni.
og Frid. il. har Hand fort Floden som Admiral/ og een gang Armeen
fom General/ stedse med onskelig Fordeel. Og som hand var stoor
i Landet/ saa var hand ey mrndre i sit eget Huns/ da Gud giorde
ham til Fader «fatten Born/ hvis Blood paa moderne Slde/ end
nu er ti! overs i nogle af vore gicrveste gamle Adels-Huse. Saa rar
en Mand lood Guds Forsiun ogsaa opnaaeen rar og usædvanlig hoy
Alder / nemlig halvfemtesindstive Aar og fem Maamder / uanftek
De mange Deels dodelige Saar/ hand afUngdom op havde faaet og
de store Besværligheder Hand giennemgik.
Grunden til denne Ef
terretning er fornennnelig tagen af et MSS. som Hoycrdl. og Velb.
Hr. Eratz RaadFoss gunstigst har tilladet inig at ud-copiere : Men
Da samme er meget mangelfuldt og til deels urigtigt/ har jeg af an
dre trykte og utrykte Documenter rettet/ formeeret og udarbcydet
Det/ saa got som min Tiid og Evne ville tillade.

Den priisvcrrdige Helt Peder Skram var fod paa Urup Gaard/
et Navnkundigt Herre - Så i NorreZylland/ Aarhuus Stift/ i
Miil Norden for Horsens/ Aar 1491. afen crldgammel bersmmelig Stamme. Hans Fader var Hr. Christen Skram / og Moderen
Anna Reventlow / Knud Reventlows Daatter af Soeboe i Fyen.
DobeNavnet bar hand efter sin Farfader Hr. Peder Skram dmcrldre/ Herre til Urup/ Skovgaard og Rusagger/ hvilken ogsaa
ftal have vceret en sard eles drabelig Mand/ efter dette Ords egentlig
ste Bemerkclfe; Thi om ham (*) lases i gamle Haandstrevne Boger
dette/ at da hand i sine unge Aar fik Trette med Ebbe Mogensen af
Tielle )(** saa de undsagde hinanden paa Livet/ blev hand af denne
sin
*)
C

Her med rettes Se« Felt som jeg finder mig at have besaaet. Mam. Dan. Tom n. p.igo,
hvor det Drab paa Ebbe Mogensen tillegges den yngere Peder Skram
At Tuds R-g.
ninacn ikke tillood det, sane jeg nok den gang: og meenre derfor, det Navn Christ xh
af Bayrn, burde hede Christoph Greve af Oidenborg, som jeg dar satt i en Note. ' Me»
ved at holde alle Documenter nsyere mod hver andre, findes him Meeuing ugrundet.

(**) Andre Mss. have Txrestrnp og atter andre Tommerup.
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sin Avinds-Mand og Efterstrcebere oppasset / da hand en gang kom
fra Horsens og ville til Ucup r\ havende efter den Tiids Maade,
nogle bevcebnede Borge - Stue-Karle ridende efter sig f dog ikke faa
mange som hans Modstandere/ thi denne havde beredet sig her paa,
og det var fordum den Danske/ ligesom indtil Ludwig den i4des
strenge Forbud/ den FransofteAsels meget syndigeMaade, atinan
ikke holt Dueller/ men smaa Feldflag med al det Mandftab som paa
begge Sider kunde opbringes. De mottes ved Hansted Hnulvey/
og der brod det ud til en haard Feide. Ebbe Mogensen blev nedlagt
paa Stedet/ og Peder Skram maatte soge sin Frelse i Landflygtig
hed. Siden gaves ham Anledning at komme ind igien med Kong
Christoffer af Bcryern hans Krigsfolk/ og at vinde denne Herres
scrrdeeles Naade; Thi da Hoybemeldte Konge / Aar 1441. landede
ved Gedsoer og ville trcede af Skibet paa Broen / falt hand i Van
det og var ikke uden Livs Fare.
Nu var der ingen af hans Folge
stab/ de Bceyerfte Herre-Mcrnd/ saa lidet bange for dette Element/
fom Peder Skram. Denne som en lana og foor Mand betoenkte sig ey
lcenge for hand sprang i Soen til sine Skuldre, fik fat ved Kiortelen/ og droog Kongen ussadet op. Saadan Trocffab bevcegede
Kongen til at foresporge sig noyere om Skrams Person og Omficrndigheder/ saa og at udsone ham med den Aflivedes Venner/ samt
stienke ham sin Fred og Frelse/ ja bestandig at core og elfte ham,
saa hand endog doede Rigens-Marftalk.
Senne sin Farfader som en tapper Mand/ stegtede vores ynare
Peder Skram rettelig paa. I et stort og stcerkt Legem/ som til hoyeste Alderdom udholt hart ad magelose Fatiguée, havde Hand alt det
man kand kalde Mood og Mands Hierte , og at ham ey heller har
manglet god Forstand eller Fcrrdighed til at finde sig iallehaande Vanfteligheder, fluttes noksom af hans Bedrifter, ttdi Bogrige Kunster
havde hand vel ikke fordybet sig, thi Naturen drev ham til cn anden
Side. Alt det jeg finder om hans Vrdenstab er, at hand havde lcert
atlasse og strive, hvilket var nok for en Helt i de Dage/ da mange
som Holtes for Boglcrrde, vidste lidet mere. (*) I hans Alders tolvte
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Aar
(*) P. Jo Refenms striver t fin Fortale til Sting Wald. Jydste Lov, at cl! Peder Skram
stal have ovrnatt bemeldte Lovbog paa bedre 8atti env Biskop Knud af Viborg hans
Verfion. Hvnn dknnr Peder Skram er. Vides ikke. Maastkk ren ak vor Heltes Sånek/ hvis
Ravn siden forekommer.
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Aar blev hand Faderlos/ og font den store Soldat der sad i ham, ab
lerede begyndte atyttre sig, fandt hans Venner forgot/ at fette ham
hos Herr Henrich Goy e , der at leere og ove sig i Hoffmands-verk.
tDM kaldtes i de Dage ey at giore HoffReverentzer og Complimenter/ men at ride Dyst og bryde Glavind. Dette begyndte hand i sit
storkende Aar, og tiente siden under bemeldte Herre/ mdtil bettende.
Da fandt hand forst Leylighed at giore Alvor deraf; Thi Aar 1518.
var hand med i Stokholms Beleyring/ faa og i det ulykkelige Slag ved
Brende-Kirke/ hvor hans crldre Broder Knud Skram / og mange
flere Adels Mcend/ som stode i det fremmerste Geled/ omkomme.
Efter delte forste Forsog kom hand med Resten af Kong Christians
Folk hiem / og holt paa sin Fcrderne Gaard Urup/ Skifte med sine
tvende Syster-Meend z Zver Dyre og Korstds Hardenberg. Saa
snart hand havde bragt den Sag til Endelighed/ reed hand atter med
tvende Heste t-l Herr Henrich Goye/ og tiente under hans Banncer
i neste Ferde/ som Kong Christiern forre i Sverrig/ Aar 1520. Det*
te Tog lykkedes bedre end forrige, da den Danste Felt - Herre Otto
Krumpen paa St. Sebastians Aften nedlagde Herr Steen Sture og
det meeste af den Svcnste Magt/ ved Bovefund / hvor Peder Skram
holdt sig fom en Mand. Ligeledes lagde hand strap derpaa SEre ind
ved Slaget i Tyvede-Skov. Der fik vel mange Danste deres BaneSaar, i det de stormede til en Braadc/ fo!n Svensken havde hugget
for sig. Men de trcrngde igiennem og sioge Frenden fuldkomrmn ud
ved en haard Fegtning, i hvilken Peder Skkams venstre Skulder
blev saaret af en Piil , saa at Arret blev meget kiendeligt til hans
Dobs dag. Nestfolgenbe Langfredag/ stod det llore Slag for Opfall,
hvormeer end ioooo Svenske Bonder dleve drceole, dog ey uden at
vcerge sig mandelig, saa ar og den Danste Felt-Herre Otto Krumpen
med mange flere navnkundige Mcenb d-r fatte Livet til. Herr Mo
gens Gyldenstierne blev stutt med en Piil i sit Laar z faa hand halv
besvimet knap blev hengende paa sin Hest. Denne reddede Peder
Skram/ som w at z Svenste vare bemoyede med at fore ham hen til
en Side. Een af disse stak Skram igler nem Livet/ da de andre toge
Flugten/ og Gylvenstiern blev hiulpen til rette. Ikke ntindre var hand
med udi Srokholms anden Beleirinq, indtil staden blev opgiven og
denne haarde Krig fuldtudet ved det bekiendte Stokholmste Bloodbad,
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for hvilket Peder Skram, saavel som stere, siunes at have have en bib
lig Afffye, thi ftrax efter finder, jeg at hand tocg sin Forlov fra Kongens
HoffmesterHerr Henrich Goye, hvilken hand hidindtil havde fulgt med
tvende Heste, som sor er meldt.
Saa snart der fandtes Leylighed til at soae Krigs -Tieneste paa
nye, forsemte Peder Skram sig ikke, nemlig i Aaret 1524. da den undvigede Kong Christ. IL Tilhængere vcrgrede sig ved at opgive Kiodenhavn for Kong Frid. I. hvilken af den samtlige Jydffe Adel var ble«
vm hyldet i Vrborg, og smdeles afBiffoppcrne fik et vist Antall Folk
til Hiew. Blam disse var Peder Skrån;, paa Biffop Owe Bilde af
Aarhuus hans vegne med nogle Heste, og hialp af al sin Evne til bemeld
te Hoved-Stads Indtagelse, hvilken kostede ham tvende Saar i sin
Arm, men den som gav ham dem, stotte hand strax igienncm Livet med
sit Glavind. Saa snart Kiobenhavn var opgiven, og Peder S kran;
herte at Erke-Bisp Christopher i Bremen sogte Krigs folk til at dempe
sine uroelige Undersaarters Opror med, drog hand derhen, gjorde god
Tieneste, og kom efter velforrettct Sag tilbage. Da hand stråledes
havde giort Krigs-Tieneste under tvende Biffopper, fik hand Lyst og
Leyli hed til ak tiene den tredie af samme Stand, nemlig Churforste og
Erke-Bisp Albert afMayntz, en i Reformations Historien meget rmrkvcerdig Herre. Der hen dcoog hand tillige med Herr Knud Henrichsen
afKlagerup, og hratp at dcrmpe de oprorffe Bonder, afhvilke 90000.
siges atvcrre omkomne. Sidst bemeldte Erke Bisp årede og lonnede
ham rigelig, da hand var meget vel fornoyet med hans Tierreste. Hvor
lang samme har vceret, vides ikke. Aar 1531. da Kong Christ. IL var
indfalden i Norge, blev Peder Skram atter brugt som en duelig Mand
af sin egen Herre, Kong Frid. L som horte Rogtet om hans Begiarlighed efter Knzs Tieneste paa fremmede Stcrder, og derfor selv vidste at
bruge han; hiemme. Det so-n jeg herved finder merke ligst, er, at Skram
nu forlod Landjorden, og gav sig til Soes. Kongen wm kiendte hans
Tapperhed og Forstand, betroede ham, uden Tvivl i Mangel afnogen
bedre Admiral, etAntall Orlogs-Skibe, og det hand selv forte, heed
Nogelen. P a det c nye Element var vor Hklt ey nrindre lykkelig i sine
Giernmgcr end.tilforn. Udi den Havn Bofftoe ved Marstraud, fik
hand spyer paa Kong Christians Skibe, hvilke handopsogte og fandt
Palme-
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Palme Sondag , under Iersoe ved Tonsberg. Torsdagen derefter
greb hand dem an, og tilredde dem saaledes, at de ey kunde udrette deres
Erende, hvilket var at belegge Aggers-Huus til Vands, ligesom det til
Lands allerede var beleyret afden undvigte Konge. Denne fandt stort
Tilhceng i Norge og wngstede Mogens Gyldenftiern Slots-Herre paa
Aggershuus saaledes, at hand hoylig trcengtetilden Forstcerkning af
Mandffab, Krud og anden Fomodenhrd, som Skram undsatte ham
med. Til Lands ville vor Helt vel ogsaa forføge at sverkke det fiendtlige
Parthie, men fandr sig alt for svag paa Mandffab, hvorfor hand noyedes med at falde her og der i Land, og Brand - ffatte sin Herres Fien*
der, eller utroe Undersaatter, for hvilken Brandffatt hand giorde Kon
gens Rentmeester Herr Anders Glob rigrig Regnffab, og fik Qvittering
som endnu er tilovers. Da hand kort efter Paaffe lob til Kiobenhavn
med sine Skibe, og berettede Kongen alle Omstændigheder, blev beslut
tet at antnge sig Norges Forsvar med mere Alvorlighed, og altsaa at
sende didhen, ey allene ald den Danffe Soe Magt, som kunde bringes
tilveye, meli ogiaa endeel Skibe,som Hansee-Stcedcrne laante Kongen
til Hiclp. Denne Tallrige Flode torde man ey betroe Peder Skram,
som var alt for ung Soe,Mand, dog den som i hans Sted blev AdmiralGeneral og alting, siunces det endnu mindre, nemlig Knud Gylden«
stiern, som allerede var ndvalt, dog ey viet, Biffop til Odense. Under
hannem stod Peder Skram, og førte sit forrige Skib Noggelen. Ved
denne Flodes Ankomst, gik Kong Christ, il. Haab over styre, saa at hand
begyndte en venlig Forhandling med bemeldte halv-gerstlige General.
Denne, som eyvidste hvorvidt, ellerpaahva^ for Vilkaar hand torde
indlade sig i flige Tractarer, maatte først hente ncrrmere Bcffeed fra
Kongen sin Herre, og udvaldte til det Erende Peder Skram, uden
tvivl fordi hand vidste Mandens Skiensomhed og Forstand i StatsSagcr, var ey mindre end hans Tapperhed at lide paa. Dog blev med
ham tillige sendt en anden Herre, navnlig Wrlcken Stede. De reiste
igiennem Sverrig med al Hast, og fandt Kong Frid. i. paa Gunderslof
i Stevens-Herret. Saa snart Skram havde regtet sit Erende, og faaet
ffriftlig saavel som muntdlig Giensvar af Kongen, begav hand sig paa
Veyen tilbage, men kom med sin første Beffeed ey lcrnger end til Hel
singør, thî der naaede hand Kongens 8ecrerà Axel Zuul, med den
forandrede Ordre, at Knud Gyldenstiern ikke maatte indlade sig i no
gen
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gen venlig Tractat med Kong Christ, rnen hannem fiendtlig angribe , uden saa var, at hand ville give stg paa Naade og Unaade. Her af stut
tes / at den forste Befalning har lydet gandffe anderledes, og varet
saadan, fom Knud Gyldenstiern alt for dristig giettede sig til at den
ville blive. Dog dct kunde ikke undffylde ham, thi hand fik hverken den
forste eller sidste Ordre at ste, forend det var for sildig, da hand, alle
rede og uden at oppebie Sendebudenes Tilbagekomst/ havde tilstaaet
Kong Christ, det som man siden ikke ville vcrre ham gestcrndig/ nemlig
sikker Leyde. Denne Accord ville Knud Gyldenstiern have Skram til
at underffrive med, faasnart hand var ankommen. Men hand var alt
for klog dertil, og protesterede meget mere mod alt det som var ffeet,
fremvisende det hand havde i Lommen, nemlig en Befalning, fom lydde
gandffe anderledes, hvilket Gyldenstiern selv tilstod, og dermed friede
Skram / som undskyldte sig for Kongen og Rigens Raad, paaKiobenhavns Raadhuus. Lige saadant Vidnesbyrd om sinTrocffab og fuld*
komne Lydighed i ak efterleve sin Konges givne Befalning, fik hand lcenge derefter, nemlig anno 1542. da samme Sag paa offentirg Herredag
blev lagt Knud Gyldenstiern, fom den gang var en afsatt Biffop, til
Last.
Efter Hoylovlig Kong Frid. i. Dod/ indfandt sig Peder Skram
hos hans Son Kong Christ. Hl. i Kolding, hvor hand og flere afden Jydffe Adel fvore den unge Herre Hnldffabs'Eed/ saa og strap vusté Virk
ning deraf; Thi da Grev Christopher afOldenborg/ med de Lübeckers
Hielp, var indfalden i Fyen, og havde oprort Allmuen til at holde den
gamle Kong Christians Partisse, og hente ham afFcengflct for at fette
ham paa Thronen igien/ saa var Peder Skram ey feen til at indfinde jig
idet store Feldt Slag som blev holdet paa Orebierg ved Assens/ hvor
Erke Biffop Gustav Trolle/ og mange store Herrer satte Livet til. Dette kostede vores mandige Helt meget Blod; thi hand fik i Hovedet og
andensteds, ey mindre end syv Saar, font alle holdtes for ulivis eller dodelige. Men hand, som havde endnu meget ulevet og ugiort; lod sig
fore til Odense, hvor hand i Jomfrue Anna Nielsdaattcrs Huus blev
vel eurerct. Imidlertid var hand bleven betcenkt paa at gifte sig med
I omfrue Elsebe Krabbe, Hr. Tygge Krabbe til Bustrup og Frue Anna
Rosencranz deres Daatter. I dette LEgteffab blev Peder Skram Fa
der til atten Bom, nemlig syv Sonner og elleve Dotere : AfSonnerne
sindes ingen navnkundig uden Chriften skram, fom faldt for Feendens
Q
Svcerd
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Svcrrd paa Guldborg Enge/ Aar 1566. ben 12. Julii, Peder Skram,
som samme Aar då PÑÑ Laugholm 60125. Nov. (*) og Niels Skram,
som havde Frue OirKenRosenerands, og beboede stn Fcederne Gaard
Urup Aar 1598/ da hand loed opbygge et Taarn og Vaabenhuus ved
Birk Kirke. Af Dotterne vides disse : Margreta Skram føbe ugifcet/
Birgitta Skram, Herr Peder Tottes til Baltinggaard / Anna Skram,
Herr Henning Oiöes til Kiklstrup/ Karen Skram, Herr LanàBrockenhufes til Bmngstrup 0g Egkffow. Johanna Skram, Herr Hans
Langes til Bregniug og Kicrrgaard, Elfebe Skram, Herr Ove Bildes,
Oliva Skram, Herr Johann vues til Gt'kdsholM.
Ret lcrnge fik Peder Skram ey Forlov at blive hiemme hos sin unge
Brud/ thi Fcederne-Landets Tilstand udkrcevede hans Tieneste, og det
var hans Sag/ hvor hand kunde komme til Slags. Kong Christian
overlagde med ham, hvorledes man ffulde dempe de Lybeckers SeeMagt/ som idelig styrkede Greven og den afsatte Konges Parthie. Men
gode Raad vare her dyre/ efterdi Fienden havde KiobenhavN/ og tillige
de bedste Kongelige Orlogs Skibe i sin Vold. Det gode Venffad imel
lem Kong Christian og hans Naboe Kong Geste iSverrig, ffaffede
Raad mod dette Uraad / og sidstbemeldte Konge fandtes villig til at
laane sine Skibe/ men undffyldte tillige/ at hand ikke havde en Admi
ral (**) hvilken man selv maatte see sig om. Nu, at man t Dannemark
hell?r ingen Overflodighed har havt af Admiraler paa de Tider / flu ttes
ey allene afdet som tilforn er meldet/ i Anledning af den Norske Krig/
mea ogsaa deraf/ at Peder Skram, fein ellers af Ungdom op/ havde
fulgt Krigen til Lands/ baade inden og uden for Dannemark/ maatte
nu for Allvor vise at hand var et amphibium, og det med ald onffelig
Lykke. Efter den Gvenffe Konges Indbydelse/ reed han Anno 1535,
med fem H-ste op til Stockholm/ og da hand havde ladet de la an te i<5.
Orlogs Skibeudtackleog bemande/ scylede hand derfra til Gulland.
Her samlede hand sig en storre Flodt/ bß Henrich Rofencrantz, Lehnsmand paa bemeldte Gulland/ havde ffaffet ham ftm Skibe/ Hertug Al
bert af Preussen sendt ham ligesaa mange/ og nogle Jydffc Bisper/
samt
(*) Disse tv'nde Sonner udelades af P.Joh. Refenio som i sin Fortale til Kong-Wald. Jydsse Lov/
ellers temmelig ve! splkufer de Skrammers Sliest^Reaiñer.

(**) Totius autem claílis fu b Gothlandiam in unum collechc furamus PrT fe élus erat Petrus Skranilriius, Eqves Danus. Nam Guftavo ipío indicante, non habuij him Svecia , qvi idoncns eilet ut
claffi præficetetur, qvare Skrammius, rogatu Regis., hoc muneris acceptans, in Sveciam commearat, relióla apud fratrem Tuchonein Crabbam , nova nupta, qvum recentis conjugii gaudia
▼ixfemeílripercepiífet. Nie. CragiiHiíL ChriíL III. p. yz.
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samt andre afAdelen bragt iligemaade nogle Orlogs - kibe og Jagter
til Veye. Endnu opbragte hand 4 Hollandffe Skibe, som vare Rigers
Frender, og bemandede dem med sit Folk, saa hans Flode blev endelig
37 store og smaae Skibe sterk. Derimod havde den oprerffe Grev Chri
stopher af Oldenborg ladet udruste den rette Danffe Flode ved Kiebenhavn, hvilken foreenede sig med deLybffe, Rostokffe, Stralsundffe og
fl^re HanleStcrders smaaeFloder,og mette Peder Skram under Born
holm. Der k0!N det 9. Junii til et Seeflag, i hvilket Peder Skram
mist 74. Mand paa sit Skib, men brachte den fiendtlige Admiral, adspredde hans Flode og fik fuldkommen Seyervinding, ffient ham ikke
gaves T id til at fortfette den, som hand havde onffet, efterdi hand
fik Kongelig Bcfalning at style med sin Flode til det lille Belt, og hin
dre F-enden, som ville giere en nye Landgang. Siden kom hand til
Slags med9.LybffeSkibe, som handbemcrstrede sigallesammen, og
fik got Bytte, skient Mandskabet sterste deels undflyede paa Baade, og
kom til Sielland, hvordet afde Kongelige blev flaget. Derpaa belag
de hand de tvende Slotte Corsoer og Tranekcer, vandt dem fra Grevens
Parthie, og satte Laalland, Langeland, Falster og Moen i Brandffatt, hvormed hand paa nye fik sin Flode provianteret og fortørnet.
Strap efter St. Hansdag, da Kiebenhavn til Lands blev beleyret
afben Kongelige Armee, fik Skram Befalning at in flutte den ligeledes
til Vands, og forhindre Hanst-Stirdernes Flode at giore dein nogen
Undstetning. Dette udrettede Skram ret troelig, saa lcrnge hand kunde
vore sig, og var hand ey ved en farlig BieíTure bleven nodet til at forlade
Floden, da maattede Beleyrede allerede for Vinter have givet Byen
op ; Thi som den Lubffe Flode ved Mortensdags Tiid kom og ville flaae
sig iqieunem, med adffillige Proviant Skibe, da giorde de Beleyrede
et Udfald^ deres Hielpere til Hielv. Her kom Peder Skram i Knibe,
men holt sig vel, og forsvarede sin Post som en Mand, dog blev hand
tillige ffutt i tø venstre Been med et dobbelt Hagelod, saa hand neste
Dag maatte forlade Floden, og begive sig hen i Leyren til Hans Kongel.
Majest. fom sorgede meget for denne troe Tieneres Skade, og ved sin
egen Chirurgum, Mcesttr Michel, lod ham curere. Saa snart Fienden fik Nyß om, at Peder Skram var ffutt, fik hand Mood til at forfege
tøi Lykke paa nye. Den Preußiffe Anural Johan Preen, som imiblertiid havde Commando over den foreenede Flode, blev strap angreben,
og da hand ragede paa Grund under Dragee, fik Fienden Forlov at bryO 2
de
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Le igiennemog udfore fit Forsett til de Beleyredes store Hielp." Kongen, fom horte dette/ gik hen i Telten til den singe Skram og sagde:
tHúi øøit/ GUD bedre mig at du varsi ikke der, dadenUlykke
nok var bleven afvcrrget. Siden fik Michel Brockenhuus Aloden i
Befalning, indtil Skram kom sig faa vidt, at hand kunde kaste den ene
Krykke/ da hand atter indfandt sig paa sit Amiral-Skib. Men som det
var allerede efter Junl, nedde Vinteren ham til at foge sit Vinterleye
lige over for, i Landscrone; Zmidlertiid ville hand ikke vcrre orkelos og
foretog sig paa Kongens Befalning, at beleire med sit Mandstab Orekraags-Slot, hvor Cronborg nu er. Til denne Festning at bestyde,
lod hand sit grove Skytt fore fra Skibene/ og brugte det faa vel, at
Grevens Commendant/ Henrich Barschund, inden faae Uger maatte
give sig.^ Mod Foraaret fik hand Kongelig Befalning, atter at indfinde
sig paa sin Post, paa Reden for Kiobenhavn/ efterdi man spurte/ aren
nye Fjendtlig Undfttning var i vente. Hand giorde sit bedste med at
ise sig ud asLands Crone Havn. Men som Isen var endnu tyk, faldt
det ham umueligt at komme ud/ forend vor Frue Dag i Faste. Hertil
brugte hand stort og besvcrrligtArbeyd, i saadan Kuld, at Herr Ulrich
Peritz froos ihiel inden Borde hos ham. Da hand omsider flap ud,
lov hand hen under den Femerste Side/0g optog der i6. Skibe,som stub
le have vceret ti! Kiobenhavn med Proviant. Philippi Jacobi Dag
lagde hand sig igien for bemeldte Residentz Stad, og blev der liagende
indtil Byen blev opgiven. Paa denne og anden troe Tieneste stionnede
hans Herrre fuldkommelig, og crrede ham frem for ankre ved sin Cronings Fest/ da Skram og nogle fleere bleve stagne til Riddere / hvorved
Kongen brugte disse Ord, da hand kom til Peder Skram : Du dyreba
re Helt est vel vcerd ar flaue ril Ridder ; Eaa blev hand og kort efter
forlemet med Helsingborg i Skaane. Derhos forblev hand i sit
Amirals Embed / og gik ofte selv til Soes / at rense de Danste Faervande for Soerovere. Een gang var hand i saadant Erende udlobén med et
åb, kaldet Svanen, og da havde hand ncrr fat sit kostbare Liv til;
thi under Stevns Klint overfalt ham faa haard ©tenn / at hand maat
te lade alle sine Waste Kappe, og omsider foge Frysning med nogle
fleere i sin Skibs Baad. Denne sorte ham noget ncrr tik Landet,
men der blev den af en stor Balge kastet omkuld, føa en Deel af
dem dersore med ham, druknede , dog var Guds synderlige Forsiun
over hum, thi en ån Balge kastede hamop paa Strandbredden, og
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dåden tredie Belge kom, forat tage ham med sig ud iglen, havde hand
den Besindighed/ at drage sin Daggert af Skeden, og stikke den betime
lig i Sandet,saa han kunde holde sig derved,indtil Soen var udloden.
Som Peder Skram for havde vcrret sendt til Gverrlg at agere
Amiral, saa blev hand en anden gang sendt did at gi ore Generals
Tieneste ti! Lands. Anledningen var den Borgerlige Kriig, opvakt
ved en Bonde, navnlig Niels Tacke. Denne tillige med sieere uroelige Hoveder, som satte sig op mod deres Herre Kong Goste, fik et
stort Trllob af Almuens Folk, som var Adelen vreed. De toge ilde
af Sted, fircdeeles i Smaalandene, hvor Herregaardene allevegne
bleve indtagne og plyndrede, ja mangen Adels-Mand ihielsiagen for
sin Bord Ende. Koug Boste skrev sin Venjog Naboe t Dannemark
til om Undsetning, hvilken ham og strax blev tilsendt, under Peder
Skrå,ms Anforstl. Kongen forcerede Skram sin egen Ride-Hest, og
bad ham sanke overald Dannemark de Krigsfolk fom ham siuntcs
dueligst hertil.
Dette ffeede i en Hast, og af Adelen toog hand
med sig, som Anforere, Byrge uiffiand til Glimminge, Tage
Tot og Jacob Mauridfen. Da de komme inden Sverrigs Grendser,
motte dem Hr. Laurids Sige fen Rigens Marskal k Grev Peder Bra
he , Hr. Ture Trolle, Hr. Börge Nielien, Hr. Johan Turefen,
Hr. Greife Olfen, og Hr. Årved Trolle, Mkd dkt Folk de havde sänket.
Alle disse havde ved Rogke fatter saadanHoyagtelse fin* Peder Skram,
at de betroede ham som Anforere ril at giore Anstalt. Smaalande
ne vare den gang giorde saa blaatte for alle Levnets Midler, at beg
ge Armeerne sidde stor Mangel paa alle fornodne Ting, og fik i lang
Tiid intet uden Vand at drikke. Da Tacke horte, man ville til at
tage saa alvorlig imod ham, holt hand ey Food, men flyede lcrnger
og lcrnger op i Landet. Dog satte man efter ham, og nedlagde i
mange smaa Tceminger et og andet Parti, scrrdeeles eet under hans
Lieutenant ved Navn Lille Niels, som ellers var floor nok, og hav
de ser Ta'er paa hver Food. Denne blev lagt paa Stelle, med fleere af hans Lige. Mod Vinteren begav Peder Skram sig hiem iglen,
efter at de Svenske hoyllg havde betakket sig for hans Hicelp, og
meente nu nok paa egen Haand at blive ferdtg med Niels Tacke,
ffiont denne Skalk forflcerkede sig vaa nye, og floog mange af sin
Konges Fogeder ihicrl, hvorover Kong Chriflian folgende Sommer
anden gang maatte sende Htelpe-Tropper, men da finder jeg ey
at Skram har vceret Mkd.
Oz
Da

126___________ Hr Peder Straws
Da Kong Christian Aar 1548- lood sin Son, Printz Fridrich,
hylde til Norges Rige, blev udredet en startelig Flode, hvilken for
tes af Peder Skram som Amiral. Hand havde med sig nogle af de
fornemmeste Riddere i Dannemark, hvis Navne jcg ved denne Leylighed vil anfore / esterdie de ikke ncrvnes enten af Hvitfeld eller Refenio. Anthonius Bryske til LñNgesoe , Rigens Cantzler , Byrge
Ulfíland til Glimminge, som Printzens Skenk, Otto Brahe til
Knndstrup, som Marffalk/ Axel Brahe til Krogholm / Claus Bilde
til Lungsgaard, Knud Rud tit Vedbye / Marells Tidemand, Mo
gens Krabbe, Claus Daae til Raunftrup, Peder Rud til Vogn sirup.
Da Peder Skram begyndte at crides , og uden Tvivl at fole
noget til de mange fatiguer og Saar, fom hanbi sin Ungdoms Tiid
havde hentet baade uden og indenlands , stient hans udenlandste
Bedrifter og Lidelser ey synderlig ere blevne bekiendte, saa trettedes
hand omsider ved sit Amirals« Embed , og bad Kongen om sin Af«
steed, den hand og endelig sik i Naade / Aar 155s. Dog varede den
Hvile ikkun 8. Aar. Thi da den Svenske Felde gik an, iAaret 1563.
ôg Amiralen Jacob Brockenhuus, tillige med nogle Orlogs Skibe
kort derefter var tagen af de Svenste under Bornholnr, saa savne
des den ganlle Skram. Kong Fridrich forstrev ham til sig iKiobenhavn,> og overtalte ham til at antage sig paa nye sit Fcedrene-Lands
Tieneste. Herved vegrede hand sig ikke, uansect dcn hoye Alderdom
vel havde tilladt ham det. Floden sik hand strap satt i beherig
Stand / saa og forsterket med 6 Lybste Skibe, saa Hand i alt blev
33 Orlogs-Seylere stork. Dermed lob Hand den 5. Aua. i Soen,
for at ôpsoge sin Fiende, den Svenste Amira! Bagge (*). Denne
roog
(*) Denne var en Danff Mand, som ñf Misfonwyelse gik iSvenff Lüneste ester E. M. L$t¡
Beretning Ker. dank L. VI. P- 286,
Hunc Ammiraldi jam pridem Svecus honore
Ornaran : qvod confiliis ufuqve valeret
Plurimum, & audaci fpeélaret ad ardua motu.
Venerat a noftris olini regionibus, hifce
In terris natus, qva fefe HaHandia ripis
Objicit, ac lato profpecrat in æqvora curfu.
Is Chriftiano igitui cum operam fideniqvc Monarch«
Obtulerit, cuperetqve aliqvo tum forfan haberi
Cenferiqve loco, rebus præeife marinis,
Non ita jam generis celeber fplendore, repulfam
Pertulit. Ad Svecos igitur cum forte profe&us
Eilet, à his opera ihidiumqve fidemqve probaifet,
Goftao placuit - - -
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toøg Flugten faa snart hand faae vor Flode, og seylede for Vinden
i en heel Dogn. Peder Skram var ey feen at giere jagt efter ham,
og naaede ham endelig den il Sept, imellem Gulland ogModelfleen.
Der floges de den gandffe Dag. Under Amiralen.Frantz Bilde til
Soedolm blev drå, tillige med mange flecre brave Mcrnd. Pe
der Skrams eget Amiral r Skib, kaldet Fortuna, blev faa forffudt,
at det neppe kunde holde Soen, og inden Borde mistede hand de tvende
Riddere Eske Brock og Jens Juni til Alsted/ men selv fik hand ingen
Skade, og.'indlagde en herlig Seyer, da hans Fiende maakte røm
me Soen og det Danffe Farevand blev fati i Sikkerhed. Da dette
Tog var vel endet, blev denne gamle Helt nodet til at tage Afskeed
fra Floden paa nye, og begive sig til Laugholins Slot, fom hand
den Did havde i Forlehning. Dog, her blev hand ikke heller i Fred,
thi fam hand i sin Ungdom havde sogt Krigen, maaffee med alt for
floor Begærlighed, faa søgte Krigen omsider ham, i hvor hand var.
Amiral og General havde hand leenge siden vcrret. Nu maatke hand
agere Commendant, og forsvare bemeldte Slott Laugholrn efter
Muelighed i adskillige fiendtlige Anlob, ffiont Byen og Ladegaarden
blev afbrendt. For flrig og anden t'roe Tieneste, blev ham denne
Forlehnmgs aarlige Afgift af Kongen ffienket, ligesonr hans Mayeflcet gierne faae denne venerable gamle Mand ofte hos sig i Kiebenhavn, hvor Hoffet og Byen havde al den Hoyagtelse for ham, som
hans store Fortienesier udkrcevede. Det Aar 1566 var uden Tvivl
eet af de sørgeligste for denne gode gamle Herre, da hand i det sam
me mistede tvende af sine Sønner, Chriften og Peder Skram, den
første ved Fiendens Haand, den anden ved Straa-Dod, som tilforn
er meldet.
Ao. 1573. den 8- Martii blev ham hans kicere Hustrue, Frue
Elfebe Krabbe ved Døden berøvet. Siden den Did faldt Alder
dommen ham daabelt tung 1 faa hand for Alvor lcengkes efter et
bedre Liv. Hand forlood Laugholm, og begav sig til sin Fcvderne
Gaard Urup 1 Jylland, hvilken hand med stattesig ^Bygning havde
ladet forbedre, fom den og fees endnu at vcrre eet as de stiønneste
HcrreScrder i Dannemark. Her fuldendte hand de øvrige Aar af
et langvarigt og ligesaa priisvcerdigt Levnet, da Gud kaldede ham ril
sig, Aar 1581. den ii. Julii, altfaa i hans Alders 9vende og der ever
5 Maa-
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5 Mññneder. Hans faa vel som hans Frues Lüg bleve begravede i

Stedets Sogne-Kirke kaldet Birck.
Hvad Hr. Peder Skrams Personlige Character angaaer , da
finnes det at have vceret ey alleene den faa tit beviiste Tapperhed,
Troeffab og Iver for sitFcrdernelands Ticrneste, men ogsaa enStrceben efter Borgerlig Retfcrrdighed og et upaaanket Rogte , thi da hand,
faa vel i ben Norske lom siden i den saakaldte Grev Christofs Krig
oppebar mange Penge, og satte snart een, snart den anden Provintz
i Brandffatt, ja endffiont dette skeede paa enTiid da Landet ey end
nu havde nogen vis Herre, saa enhvcer toog for sig selv, efter som
hand var stcrck og snedig til, ville denne Mand dog aldrig mage det saa
at man skulle beskylde ham for Egennottighed. Thi jeg finder at hand
for alle oppebaarne Penge har giort rigtig Regenffab og noye forsiuner sig med Ovitteringer, forn udvise at al hans oppeborsel er bleven rig
tig anvendt til Floden og anden Hans Mayst. Treneste. Angaaende
denne Mands Religion, da viser Tuden at hand var fod Papist og bode
Protestant, dog findes ikke noget scrrdeeles om hans Overgang fra Pavedommet. At samme ey er ffeet ret tidlig eller under KongFrid. l.
Regiering,fluttes deraf,at hand tiente den Aarhusijke Biffop Owe Bilde
med nogle Heste, saa og siden tvende udenlandske Herrer af samme
Stand, og alksaa uden Tvivl har vcrreten nidkicrr Tilhængere af him
Kirkes Geistlige, indtil hvcrr Mand i disse Riger fik Oynene nogen
lunde oplukke. Den Gravffrift som findes over ham og hans Frue i be
meldte Birk - Kirke, er efter de Tiiders eenfoldige og almindelige Formu
lar saaledes lydende:
Her ligger begrafven erlig oc velbyrdig Mand, Herr Peder Schram til
Urop, Ridder, fom udi fin Thidhafver veret 4. Kongers Admeral udi
Oefter oc Wefter Soen, Mod Rigens Eiender, oc döde Aar 1581. then
II. Dag Julii. Med fin kiere Huftru, erlig oc velbyrdig Frue Elfabe
Krabbe, fom var Tygge Krabbes Daatter af Buftrup, oc döde paa Lauholm Aar 1578. then 8. Martii. Gud gifve dennenfibaade med alle
throe Chriftne en giedelig Opftandeife paa den yderfte Dag.
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