(F5. Geheimeråd Jens Harboes Enkefrue
kloster ang:

Påskrift i nederste venstre hjørne.

Et brev hvor både afsender og modtager har en historie

Af Finn Skriver Laursen.

Breve med kongelige insignier kendes fra 1678 – 1803. Fra 1773 kendes påtegninger med K.T., der
var derfor en periode på 30 år, hvor man brugte både insignier og K.T., påtegninger, såvel insignier
som K.T. er ikke postale påtegninger, men er påført af afsenderen som oplysning til postmestrene
om ret til fribefordring.

Brevet er sendt den 25. april 1759 fra Hans Sørensen de Hofman på Skerrildgaard, en Hovedgård
14 km. syd for Horsens, kendt fra 1509. Den nuværende hovedbygning har to fløje i vinkel, øst
fløjen er formentlig fra 1600 tallet, nord fløjen er fra 1766.

Skerrildgård

Hans de Hofman blev født 10.7.1713 på Skerrildgård, der ejedes af han fader, Justitsråd Søren de
Hofman, som blev adlet 1749. Hans blev opdraget i København hos sin mormor, idet hans mor
Karen Elisabeth født Dreyer dør allerede 1727, han blev student 1731, tog juridisk

Hans de Hofman

embedseksamen i 1734. Derefter rejste han udenlands og ved hjemkomsten til Danmark skabte
han sig en stor karriere indenfor statsforvaltningen. Han tog sin afsked i 1743 og bosatte sig på
Skerrildgård, som han købet af sin fader.
23. oktober 1743 ægtede han Bodil Biering (født 1726- død 1769), hun var datter af købmand
Peder Biering og Elisabeth Cathrine født Hofgård, Bodil medbragte 32.000 rigsdaler i medgift.
Allerede mens han arbejdede i Økonomi- og Kommerce kollegiet, havde Hofman begyndt sine
samlinger i statistisk-historisk retning, hvilket medførte, at han kunne færdiggøre det af hans
svoger Erik Pontoppidans påbegyndte værk Den danske Atlas. Samtidig arbejdede han på et stort
værk på 11 bind (samlinger af publique og private Stiftelser, Fundationer, som hans broder Tyche
de Hofman havde påbegyndt, og som han med kongelig støtte optog efter ham. Disse Hofmans
Fundatser indeholder en skat af aktstykker samt historiske, topografiske og genealogiske
optegnelser af stor værdi.
Brevet er sendt til:

Højædle og Velbyrdige
Hr. Hans Christopher Hersleb
H.K.M. Virkelig Justitsråd Borgmester i Kiøbenhavn og
Landsdommer over Sjælland og Møen.

Hans Christopher Hersleb

Hans Christopher Hersleb var borgmester i København fra 1772 – sin død den 22.2.1788. Udover
at være borgmester i København og landsdommer på Sjælland og Møen, var han medlem af
direktionen for Bistrup Gods 1772-76, hvor han indlagde sig stor fortjeneste, og i 1758-1788
forestod han med lignende dygtighed det Harboeske enkefruekloster; under hans administration
afsluttedes 1760 den større, og i 1773 den mindre ombygning af klosteret

Det Harboeske enkefruekloster i Kiøbenhavn

Det var netop i den egenskab, at Hans Sørensen de Hofman skrev til København. Han skriver
meget høfligt:

Som sig ifølge Reskript af 5 april 1754 har forfærdiget alle fundationer med historiske efterretninger
over hvert sogn i hele Danmark, Kiøbenhavn undtagen, og jeg til den ende haver faaet …… angående
den fundation om Hr. Geheimeråd Just Harboes Enke frue kloster i Kiøbenhavn hverken findes i
Canselliets arkiv eller stiftkisten, og hans Mayst´s allernådigst Reskript af 2 Nov 1753 befaler osv.
osv…………
Delvis afskrift af brevet

Til sidst i brevet beder Hans Sørensen de Hofman om at få tilsendt et afskrift af fundationen hurtigst
muligt, han skal bruge det til det fortsatte arbejde med samlinger af publique og private Stiftelser,
Fundationer. Om han får det han beder om, ved jeg ikke, men læseren kan jo eventuelt kigge efter
i de omtalte samlinger.

