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Et nyfundet dansk adelspatent fra 1701 

I EFTERARET 1967 fandt biblioteka
ren p~ H erlufsholm kostskole i Syd

sja:lland, ved gennemgang af nogle du
blethylder, et sammenfoldet stykke p el'
gament, som viste sig at va:re et dansk 
adelspatent fra 1701, for justitsr~d Hans 
Voskam. 

Hans Voskam stammede fra T yskland 
og blev i 1678 kammertiener hos den 
syv~rige kronprins Frederik (4.) . I 1685 
blev han overkammertjener og i 1699, 
salllme ~r sam kronprinsen blev konge, 
j llstitsr~d og assessor i H pjes teret. To ~ l' 

senere ad ledes han. H an dpde 171 3. En 
sj:!)n, Christian Voskam, sam en overgang 
ejecle Rllstenborg i Lyngby, d pcle i 1732 
uden bpi'll. En clatter blev gift med Chri
stian von Stpcken til Gammelgarcl p~l 

LoJIancl. Hvorledes clet Voskamske adels
patent er havnet pa Herlufsholm, vid e~ 

del' ikke noget om. 

WII FRIDERICH DEND FIERDE AF 
GUDS Naacle Konge til Danmark og Nor
ge, cle Venders og Gothers, H ertug udi 
Slesvig, Holsten, Stormam og Dytmerscen, 
Greve u cl i Oldenborg og Delmenhorst, 
gipre alle vi tterlig t, 

at Wii udi allemaacligste h enseencle til 
dend Troe tieniste som Voris Justits R aacl 
Os Elskelige Hans Voskam sa.avel Voris 
Elskel. Kiere Hr. Fader a£ Sal. og Hpy
loflig ihukommelse, som og Os self h id
indti l allerunclerclanigst beviist haver, og 
hand endnu h ere£ter allerunclerdanigst 
skal gipre, aUernaadigst h aver bevilgeL, 
saa sam Vii og h ermecl ucli Kraft af dette 
Voris aabet Brev allernaacligst bevilger, 
at hancl og aUe hans a:gte Bpm og Li£s 
arv illger og cleris afkom af Mand og 
Qvincle Kipn maa og skal nycle og va:re 
delagtig udi alle de pri vi legier, h erlig
heder og benaadinger, som alle and re af 
Ade.len u di Vore Riger og Lande nu n yde 
og bekomme kunde, og samme til a:vig 
tid nyde og bruge; Saa at h and, han s a:gte 
Bpm og Lifs arvinger, samt deris a£kom 
a£ Manel og Qvincle Kipn herefter for 
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Tette indfpds Danske Adels-Folk af alle 
og enhver skal agtis og holdis. 

D esforuden have Vii til et ydermere (?) 
Sa:r. Konge!. Naadis Kiendetegn aUemaa 
digst ben aade t hannem m ed saadant 
Skiolcl, Hielm og Vaaben som efter fpl
ger. Nemligen Skioldet er clelt udi fire 
lige Dele og qvarteerer, Udi det fprste 
qvarteer staar een Splf Pille opreist udi 
et I'pd Felclt. Udi det ancle t qvarteer 
hvis Feldt er Guld, er en blaa SpalTe. 
Det tredie qvarteer er lige sam det andet, 
og cle t fierde eUer sidste er liig det fprste . 
Mit paa Skiolclet er fa:stet et mindre eUer 
hierte Ski old af Splf sam er mit over 
giordet m ecl blaat, og samme giord er 
pryclet med tree Stierner a£ Guld. Oven 
p aa clet store Skiold er sat een aaben 
Aclelige Tourneer Hielm med tvencle 
hvide eller Splf Strudtz fieer beprydet. 
Saa sam clet derhos m ed sine rette far 
vel' ucli dette voris aabet Brev afmalet 
findis. 

Hvilket Skiold, Hielm og Vaaben be
m elte Hans Voskam og hans rette a:gte 
Lifs Arvjnger og afkom af Mand og 
Qvinde Kif!n maa og skal bruge og fpre, 
ucli alle a:rlige, Adelige og R eedelige 
Samqvem, Actioner og leyligheder paa 
a lie sta:der, i alle tilfa:lde og til alle tider 
cfter ege t behag, og som de det til deris 
,Ere og Ziirat £ornpclen eragte kunde, li
gesom ancien Vore arve Rige rs og Lan
des paa Fa:drene og Mpdrene fpde og 
baarne Ridcler ennsige (?) Adels-Folk del'is 
Skiolcl, l-Iielm og Vaaben fpre og bruge. 
Hvorved Vii og, saavel sam voris Konge!. 
Arve Successorer og E£terkommere udi 
R egieringen meerbemelte Hans Voskam, 
h ans egte Bpm og deris a£kom af Mand 
og Qvinue Kipn sam fpr er meld t, alle r
n aadigst beskytte og handth;.eve ville; 
Forbydendis alle og enhver h erimod efter 
som forsJ...rcvet staar, a t hinclre eller udi 
nogen maade forfang at gipre, under 
Voris og Kongelige arve Successorer udi 
R egieringen deris hpyeste U -naade. 

Givet paa Vort Kange!. Slot Kipben--

Et nyfundet dansk adelspatent fra 1701 

I EFTERÅRET 1967 fandt biblioteka
ren på Herlufsholm kostskole i Syd

sjælland, ved gennemgang af nogle du
bIethylder, et sammenfoldet stykke per
gament, som viste sig at være et dansk 
adelspatent fra 1701, for justitsråd Hans 
Voskam. 

Hans Voskam stammede fra Tyskland 
og blev i 1678 kammertjener hos den 
syvårige kronprins Frederik (4.) . I 1685 
blev han overkammertjener og i 1699, 
salllme år som kronprinsen blev konge, 
j lIstitsråd og assessor i HØjesteret. To år 
senere adledes han. Han døde 1713. En 
søn, Christian Vaskam, som en overgang 
ejede Rllstenborg i Lyngby, døde i 1732 
uden børn. En datter blev gift med Chri
stian von StØcken til Gammelgård på 
Lolland. Hvorledes det Voskamske adels
patent er havnet på Herlufsholm, vide~ 

der ikke noget om. 

WII FRIDERICH DEN D FJERDE AF 
GUDS Naade Konge til Danmark og Nor
ge, de Venders og Gothers, Hertug udi 
Slesvig, Holsten, Stormam og Dytmerscen, 
Greve udi Olden borg og Delmenhorst, 
giØre alle vi tterligt, 

at Wii udi allemaadigste henseende til 
dend Troe tieniste som Voris Justits Raad 
Os Elskelige Hans Voskam sa.avel Voris 
Elske!. Kiere Hr. Fader af Sal. og Høy
loflig ihukommelse, som og Os self hid
indtil allerunderdanigst beviist haver, og 
hand endnu herefter allerunderdanigst 
skal gi Øre, allernaadigst haver bevilget, 
saa som Vii og hermed udi Kraft af dette 
Voris aabet Brev allernaadigst bevilger, 
at hand og alle hans ægte Børn og Lifs 
arv inger og deris afkom af Mand og 
Qvinde Kiøn maa og skal nyde og være 
delagtig udi alle de privilegier, herlig
heder og benaadinger, som alle andre af 
Adelen udi Vore Riger og Lande nu nyde 
og bekomme kunde, og samme til ævig 
tid nyde og bruge; Saa at hand, hans ægte 
Bøm og Lifs arvinger, samt deris afkom 
af Mand og Qvinde Kiøn herefter for 
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rette indføds Danske Adels-Folk af alle 
og enhver skal agtis og holdis. 

Desforuden have Vii til et ydermere (?) 
Sær. Konge!. Naadis Kiendetegn allemaa 
digst benaadet hannem med saadant 
Skiold, Hielm og Vaaben som efter fØl
ger. Nemligen Skioldet er delt udi fire 
lige Dele og qvarteerer, Udi det fØrste 
qvarteer staar een Sølf Pille opreist udi 
et rØd Feldt. Udi det andet qvarteer 
hvis Feldt er Guld, er en blaa Sparre. 
Det tredie qvarteer er lige som det andet, 
og det fierde eller sidste er liig det første. 
Mit paa Skioldet er fæstet et mindre eller 
hierte Skiold af SØIf som er mit over 
giordet med blaat, og samme giord er 
prydet med tree Stierner af Guld. Oven 
paa det store Skiold er sat een aaben 
Adelige Tourneel' Hielm med tvende 
hvide eller 8ø1f Strudtz fieer beprydet. 
Saa som det derhos med sine rette far
ver udi dette voris aabet Brev afmalet 
findis. 

Hvilket Skiold, Hielm og Vaaben be
melte Hans Voskam og hans rette ægte 
Lifs Arvjnger og afkom af Mand og 
Qvinde J"øn maa og skal bruge og fØre, 
udi alle ærlige, Adelige og Reedelige 
Samqvem, Actioner og leyligheder paa 
a Ile stæder, i alle tilfælde og til alle tider 
efter eget behag, og som de det til deris 
Ære og Ziirat fornøden eragte kunde, li
gesom anden Vore arve Rigers og Lan
des paa Fædrene og Mødrene føde og 
baarne Ridder ennsige (?) Adels-Folk del'is 
Skiold, l-Iielm og Vaaben føre og bruge. 
Hvorved Vii og, saavel som voris Konge!. 
Arve Successorer og Efterkommere udi 
Regieringen meerbemelte Hans Voskam, 
hans egte Bøm og deris afkom af Mand 
og Qvintle KiØn som før er meldt, aller
naadigst beskytte og handthæve ville; 
Forbydendis aJle og enhver h erimod efter 
som forsJ...revet staar, at hinelre eJler udi 
nogen maade forfang at gi Øre, under 
Voris og Kongelige arve Successorer udi 
Regieringen deris høyeste U -naade. 

Givet paa Vort Konge!. Slot Kiøben- -



Et nyfttndet adelspatent 

1. Pergamentsbrevet maler ttdfoldet 75 X 63 cm. Det e,- ~ve1"St nttmmereret .No 17. 
og stemplet .Et Httndrede Rixdalerl 1701c samt signeret .C. Pmm. (?) med en ttltl?selig 
kontrasignatuT. Forneden til h~jre, pa den omb~jede kant, er det signe,-et .C.? Revent· 
low., maske Com-ad R., 1644-1708, storkansler fra 1699. Til ve17stTe eT et stykke sk(j,-et 

ud, ligesom det kgl. segl er fjernet. 

hafn Dend I4 Maji Aar effter Christi 
byrd Et Tusind Syv Hundrede og Et, 
Voris Regierings Andet. 

Under Vor Kongelig Haand og Signet 
Friederich R 

Hans Voskam havde i 1682 giftet sig 
med Anna Margrethe Weibe'-g, SjiSster til 
FTiedrich Weiberg - oprindeligt ogsa 
kammertjener, senere hofjunker, gesandt 
og godsejer - og da Weiberg i 1693 blev 
ad let af Christian 5., blev ogsa hans 
s~ster optaget i adelen. Dette kan have 
sk<erpet Hans Voskams a,mbitioner. I alle 
fald er hans vaben (figur 2) piivirket af 
det Weibergske, sadan som man far op' 
Iyst af bade Adelsarbogen og af det 
uvurderlige .Berners Kartotekc pa Rigs· 

arkivet: SjiSjlen i 1. og 4. felt er overtaget 
fra Weibergs hjerteskjold, sparren i 2_ og 
3. felt fra Weibergs 1. og 4_ felt (om end 
i andIe fan'er). 

Hvor mange danske adelsbreve er be· 
varet? Og hvor mange er udstedt? Lad os 
tage det sidste sp~rgsmal f~rst. 

En opg~relse ma f~rst og fremmest 
bygge pa Thisets afhandling .Begrebet 
dansk adel. 1899 og Albert Fabritius' 
disputats .Danmarks riges aoel. 1946. De 
to forskere er imidlertid ikke interesseret 
i ganske det samme_ Fabritius studerer 
antallet af .sltl?gter.; adlede kvinder med· 
tages derfor ikke, m<end som avancerer 
fra en af adelens klasser til en anden 
kun en gang_ Thiset studerer antallet af 
breve, uanset om de g<elder kvinder, ud· 
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• Et nyftlndet adelspatent 

1. Pergaments brevet måler udfoldet 75 X 63 cm. Det e,- øve1"S t nummereret .No 17. 
og stemplet .Et Hundrede Rixdalerl 1701c samt signeret .C. Pmm. (?) med en ulæselig 
kontrasignatuT. Forneden til højre, på den ombøjede kant, er det signe,-et .C.? Revent
low., måske Com-ad R ., 1644-1708, storkansler fra 1699. Til ve17s!1-e er et stykke sk,j,-et 

ud, ligesom det kgl. segl er fjernet. 

hafn Dend l4 Maji Aar effter Christi 
byrd Et Tusind Syv Hundrede og Et, 
Voris R egierings Andet. 

Under Vor Kongelig H aand og Signet 
Friederich R 

Hans Voskam havde i 1682 giftet sig 
med Anna Margrethe Weibe'-g, søster til 
FTiedrich Weiberg - oprindeligt også 
kammertjener, senere hof junker, gesandt 
og godsejer - og da Weiberg i 1693 blev 
adlet af Christian 5., blev også hans 
søster optaget i adelen. Dette kan have 
skærpet Hans Voskams ambitioner. I alle 
fald er hans våben (figur 2) påvirket af 
det Weibergske, sådan som man får op
lyst af både Adelsårbogen og af det 
uvurderlige . Berners Kartotek« p å Rigs-

arkivet: søjlen i l. og 4. felt er overtaget 
fra Weibergs hjerteskjold, sparren i 2_ og 
3. felt fra Weibergs l. og 4_ felt (om end 
i andre fan'er). 

Hvor mange danske adelsbreve er be
varet? Og hvor mange er udstedt? Lad os 
tage det sidste spørgsmål først . 

En opgørelse m å først og fremmest 
bygge p å Thisets afhandling .Begrebet 
dansk adel . 1899 og Albert Fabritius' 
disputats . Danmarks riges anel. 1946. De 
to forskere er imidlertid ikke interesseret 
i ganske det samme_ Fabritius studerer 
antallet af .slægter.; adlede kvinder med
tages derfor ikke, mænd som avancerer 
fra en af adelens klasser til en anden 
kun en gang_ Thiset studerer antallet af 
breve, uanset om de gælder kvinder , ud-
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Danske adelspatenter 

2. Neerbillede af patentets vabentegning. 
Det er interessant at bjeelken i hjerte
skjoldet i patentet kaldes en .gjordc. Var 
dette mon et gammelt, hcevdvundet ud
tryk? Og kan det i sa fald elIt. have haft 
indflydelse pll dannelsen of adelsnavnet 
Gjordsen (hvis tilsvarende vaben ganske 

vist er en peel)? 

Ia:ndinge (naturalisationspatenter) eller 
om samme person er repra:senteret ved 
flere breve (legitimation, konfirmation, 
forfremmelse). De fj1llgende tal for hvor 
mange danske adelsbreve og Jign. der er 
udstedt, mll derfor tages med en vis for
sigtighed; de er na:ppe helt ved siden at 
men de er heller ikke absolut korrekte. 
For tiden fSi>r o. 1500 mll der tages det 
ekstra forbehold , at der fra denne pe
riode ingen registranter er bevaret. Den 
tids adelsbreve ken des kun, hvis de ti!
fa:ldigvis er bevaret, i original eUer i af
shift. Thiset er overtydet om, at der fra 
1400-tallet og endog 1300-tallet ma have 
eksisteret adskiIIigt flere end dem vi har 
kendskab til; se ogsll Troels Dahlerup, 
side 305-06. 

Erik af Pommem (1397-1439) .. 
Christoffer af Bayem (1440-48) 

ca. 
ca. 

8 
4 

Christian I. (1448-84) .. ... .. . ca. 24 
Hans (1484-1513) . ........ . . . . . ca. 
Christian 2. (1513-23) ..... ... . ca. 
Frederik I. (1523-33) .......... ca. 
Udstedt af a:rkebisper i LWld .. ca. 

15 
3 
5 
3 

Udstedt af rigsmarsken . . ...... ca. I 
Indtil reformation en i alt ...... ca. 63 
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Christian 3. (1536-59) ... .. ... . ca. 6 
Udstedt af rigsrMet 1547 .. .. .. ca. 
Frederik 2. (1559-88) ........ .. ca. 10 
Christian 4. (1588-1648) ... .... ca. 26 
Frederik 3. fj1lr eneva:ldens ind-

fj1lrelse, dvs. 1648-59 ........ ca. 21 
Fra Grevefejden til eneva:lden ca. 64 

Frederik 3. efter eneva:ldens 
indfSi>relse, dvs. 166<J-70 ...... ca. II 

Christian 5. (167<J-99) ink.}. 
59 .vllbenbrevec ... ..... . .. . . ca. 168 

Frederik 4. (1699-1730) . ... . ... ca. 81 
Christian 6. (173<J-46) .. . ...... ca. 46 
Frederik 5. (1746-66) .. . ....... ca. 99 
Christian 7. (1766-1808) ........ ca. 192 
Frederik 6. (1808-39) .......... ca. 107 
Christian 8. (1839-48) ......... ca. 39 
Under eneva:lden i alt . ..... . . ca. 743 

Frederik 7. (1848-63) .. . .... . . . ca. 10 
Christian 9. (1863-1906) ... .. .. ca. 96 
Senere . .. . ............. . ...... ca. 3 
Si den eneva:lden i alt .......... ca. 109 

Fra Erik af Pommems tid ti! i dag ha
ves der aItsa kendskab til ca. 979 danske 
adelsbreve og lign. udstedt til ma:nd. 
Hertil kornmer patenter til kvinder. Det 
fulde tal Jigger vel o. 1000. 

Hvor mange af disse er bevaret? Ad
skiIIige findes naturligvis stadig hos de 
adledes efterkommere, vel fj1lrst og frem
mest pll godseme. Pll Rigsarkivet ligger 
godt hundrede, deriblandt de a:ldste som 
ken des, men i Si>vrigt nogenlunde ja:vnt 
fordelt ha 1400-tallet tH 1800-taUet (her
til kommer godt en snes udenlandske pa
tenter). Enkelte findes pll museer, f. eks. 
Tordenskjolds pll Frederiksborg, og hos 
private samlere sikkert ogstl nogle stykker. 

S.T.A . 

Danmarks Adels Arbog 1950 11 p. 85 + 
pI. (Voskam) og p. 83 + pI. (Weiberg). 

Bemers Kartotek, Rigsarkivet. 
Albert Fabritius: Danmarks riges adel. 

1946. 
Anders Thiset: Begrebet dansk adel, s;er

Jig med hensyn til kong Christian V's 
adels- og vllbenbreve, Historisk Tids
skrift 7. nekke 2. bind p. 30.~-91, 1899. 

Danske adelspatenter 

2. Nærbillede af patentets våben tegning. 
Det er interessant at bjælken i hjerte
skjoldet i patentet kaldes en .gjorde. Var 
dette mon et gammelt, hævdvundet ud
tryk? Og kan det i så fald evt. have haft 
indflydelse på dannelsen af ade/snavnet 
Gjordsen (hvis tilsvarende våben ganske 

vist er en pæl)? 

lændinge (naturalisationspatenter) eller 
om samme person er repræsenteret ved 
flere breve (legitimation, konfirmation, 
forfremmelse). De følgende tal for hvor 
mange danske adelsbreve og lign. der er 
udstedt, må derfor tages med en vis for
sigtighed; de er næppe helt ved siden af, 
men de er heller ikke absolut korrekte. 
For tiden før o. 1500 må der tages det 
ekstra forbehold , at der fra denne pe
riode ingen registranter er bevaret. Den 
tids adelsbreve kendes kun, hvis de til
fældigvis er bevaret, i original eller i af
skrift. Thiset er overtydet om, at der fra 
1400-tallet og endog 1300-tallet må have 
eksisteret adskilligt flere end dem vi har 
kendskab til; se også Troels Dahlerup, 
side 305-06. 

Erik af Pommern (1397-1439) .. 
Christoffer af Bayern (1440-48) 

ca. 
ca. 

8 
4 

Christian l. (1448-84) .. ... .. . ca. 24 
Hans (1484-1513) . ........ . . . . . ca. 
Christian 2. (1513-23) ..... ... . ca. 
Frederik l. (1523-33) .......... ca. 
Udstedt af ærkebisper i LWld .. ca. 

15 
3 
5 
3 

Udstedt af rigsmarsken . . ...... ca. l 
Indtil reformationen i alt ...... ca. 63 
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Christian 3. (1536-59) ... .. ... . ca. 6 
Udstedt af rigsrådet 1547 .. .. .. ca. 
Frederik 2. (1559-88) ........ .. ca. IO 
Christian 4. (1588-1648) ... .... ca. 26 
Frederik 3. før enevældens ind-

førelse, dvs. 1648-59 ........ ca. 21 
Fra Grevefejden til enevælden ca. 64 

Frederik 3. efter enevældens 
indførelse, dvs. 166{}-70 ...... ca. Il 

Christian 5. (167{}-99) inkl. 
59 .våbenbrevee ... ..... . .. . . ca. 168 

Frederik 4. (1699-1730) . ... . ... ca. 81 
Christian 6. (173{}-46) .. . ...... ca. 46 
Frederik 5. (1746-66) .. . ....... ca. 99 
Christian 7. (1766-1808) ........ ca. 192 
Frederik 6. (1808-39) .......... ca. 107 
Christian 8. (1839-48) ......... ca. 39 
Under enevælden i alt . ..... . . ca. 743 

Frederik 7. (1848-63) .. . .... . . . ca. IO 
Christian 9. (1863-1906) ... .. .. ca. 96 
Senere . .. . ............. . ...... ca. 3 
Siden enevælden i alt .......... ca. 109 

Fra Erik af Pommerns tid til i dag ha
ves der altså kendskab til ca. 979 danske 
adelsbreve og lign. udstedt til mænd. 
Hertil kommer patenter til kvinder. Det 
fulde tal ligger vel o. 1000. 

Hvor mange af disse er bevaret? Ad
skillige findes naturligvis stadig hos de 
adledes efterkommere, vel fØrst og frem
mest på godserne. På Rigsarkivet ligger 
godt hundrede, deriblandt de ældste som 
kendes, men i øvrigt nogenlunde jævnt 
fordelt fra 14oo-tallet til 18oo-tallet (her
til kommer godt en snes udenlandske pa
tenter). Enkelte findes på museer, f. eks. 
Tordenskjolds på Frederiksborg, og hos 
private samlere sikkert ogs,1. nogle stykker. 

S.T.A . 

Danmarks Adels Arbog 1950 II p. 85 + 
pI. (Voskam) og p. 83 + p!. (Weiberg). 

Berners Kartotek, Rigsarkivet. 
Albert Fabritius: Danmarks riges adel. 

1946. 
Anders Thiset: Begrebet dansk adel, sær

lig med hensyn til kong Christian V's 
adels- og våben breve, Historisk Tids
skrift 7. række 2. bind p. 30.~-91, 1899. 
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