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ADMIRAL SIMON HOOGLANTS SELVBIOGRAFI
SAMT OPTEGNELSER OM FAMILIEN HOOGLANT

Ved Jørgen Swane.

Nedenstaaende Selvbiografi samt Slægtsoptegnelserne har tilhørt den be¬
kendte Conferensraad Carl Hendrik Holten (1775—1862), der var gift med
Elisabeth Alida Augusta Behagen (1787—1874) Datter af Etatsraad Ioost Jo¬
han Behagen (1756—1824) og Maria Agathe Augusta von Favin (1765—
1796), som var en Datterdatter af Admiral Hooglant.

Papirerne er velvilligst stillet til Raadighed af deres nuværende Ejer Politi¬
mester T. Martensen-Larsen.

Med Aaret 1768, hvori Simon Hooglant blev Schoutbynacht, slutter Selv¬
biografien. Han var efter den Tid, fra 1770 indtil 1772 Øverstkommanderende
over den danske Middelhavseskadre, der blokerede Algier; den 24 September
1772 vendte Eskadren hjem, og den 30 s. M. udnævntes Hooglant til Vicead¬
miral. Ifølge en foreliggende Skrivelse af 22 September 1775 fra Admiralitets-
og Commissariats-Collegiet tillagdes der ham dog først fra denne Dag Gage
som Viceadmiral — 2500 Rdlr. 1773 Ridder af Danebrog. 1775—1786 Direktør
i Asiatisk Compagni, 1782 Admiral. Han døde 19 December 1789 i Køben¬
havn.

Admiral Hooglant blev 1' Gang gift 24 Juni 1738 i Huysdine i Nord-Hol¬
land med sin Farbroder, Borgmester og Postmester Hooglants Datter Maria,
født 18 Marts 1707 i Helder, død 22 Februar 1753 i København. 2' Gang gift
29 Januar 1758 i Christianssand med Anna Christine Østerbye, født 21 Juli
1740 i Christianssand, død 27 Februar 1765 i København, Datter af Kaptain
Johan Georg Østerbye og Hustru Karen, død 3 Marts 1762 i Christianssand.
Ved Datterens Indgaaelse af Ægteskab skiftede Moderen med hende, hvorefter
der tilfaldt Datteren 3685 Rdlr. 2 Mk. og 4 Sk., og Hooglant fik skænket en
Obligation paa 3000 Rdlr.

Af 1' Ægteskab var der 3 Børn, 1 Søn og 2 Døtre.
Sønnen Dirck Jacob Hooglant, født 7 Januar 1740 i København, blev 1768

Premierlieutenant i Marinen, og fik s. A. Tilladelse til at reise udenlands for
at habilitere sig. Han døde 6 Juli 1770 i Batavia ombord paa det hollandske
Skib Wilhelm den Femte.

Af Døtrene blev den ældste Allida Hooglant, født 19 Juli 1743 i København,
død 1817 i Christiania, den 19 September 1763 gift paa Basnæs med Oberst
Fridrick August von Favin, født 1732 i Preussisk-Pommern, død 28 August
1788 i Pokrow som russisk Oberstlieutenant og Statholder.

Den yngste Datter Agatha Hooglant, født 5 Januar 1746 i København, død
11 November 1823 stds., var gift med Etatsraad Peter v. Hemert, født 1725,
død 20 Maj 1810.

Af 2' Ægteskab var der 3 Sønner, der alle døde som spæde, nemlig: Johan
Georg, født 30 Juli 1760, død 11 Marts 1761. Johan Georg, født 25 Maj 1763,
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død i Juli s. A., og Carl, født 6 November 1764, død 9 Maj 1765. Alle fødte
og døde i København.

De Selvbiografien vedføjede Slægtsoptegnelser er forfattet af Admiral
Hooglants Farfader Hendrick Hooglant, født 4 April 1642 i Haag, død 9 Ja¬
nuar 1720 i København, gift 6 November 1667 i Lovsduyn (Holland) med
Maria Buus, født 18 September 1639 i Scheveningen, død 27 September 1711
af Pest i København, Datter af Dirck Buus og Maria Arents, født 1608, død
8 Februar 1698 i Scheveningen, af hans Fader Købmand Dirck Hooglant, født
24 Januar 1672 i Haag, død 12 Februar 1738 i København, gift 19 Februar
paa Kochooft med Achgie Cornelia, døbt 23 Februar 1677 i Nyborg, død 21
Januar 1745 i København, Datter af Skibsbygger Simon Cornelissen, samt ende¬
lig af Admiral Hooglant selv.

Admiral Hooglants Optegnelser er dels paa Hollandsk og dels paa Dansk,
medens hans Farfaders og Faders alene er paa Hollandsk.

Henhører til Commandeur Capitaine Simon Hooglant.
1725, blev ind skrevet som vollant-.
1726, paa egen Bekostning med orlog skibet Beschermeren

under Comando af Hr. Comd. Capt.1 Koning, i Esquadre under
Admiral Bille2 og coniongert med een Engels Esquader paa Reeden
af Revel.

1727, paa egen Bekostning med orlog skibet Wenden under
Comando Hr. Comd. Capt. Koning.

1729, paa egen Bekostning med Fregatten Højenhald under
Comando Hr. Capt. Kiaerulff til Bergen.

1730, med Fregatten Pommeren til beltet at over bringe Hans
Majts Liig, K. Frederik den 4de, under Comando Hr. Comd.
Capt. Plojart.4

1731, med orlog skibet Svannen i øster siøen under Comando
Hr. Comd. Capt. Viereg.s

1732, med orlog skibet Pr. Lovise i øster siøen under Comando
Hr. Comd. Capt. Wodroff.9

1733, blev jeg Second Lieutnant. med orlog skibet Pr. Carlot
Ammallia som over førte Kong Christian den 6te paa denne Reisse
hafde ieg dend naade at Hans Mayt. selv gratullerede mig til
Second Lieut., under Comando Hr. Admiral Rossenpalm1 som
Cheff af Esquaderen, og skibet Cheff Hr. Comd. Capt. Plojart.

1734, med orlog skibet Oldenborg kryste i Nord siøen paa
Hamborgerne, og ieg blev over sat paa een priise, under Comando
Hr. Comd. Capt. Tønder.8

1735, med orlog skibet Pr. Carlotte Amallia at krydse paa
Hamborgerne, under Comando første Kryds togt Hr. Comd. Capt.
Hoppe9 og den anden Kryds togt samme aar under Comando
Hr. Comd. Capt. Rostgaard.10

1737, fik tilladelse at reisse uden lants efter ansøgning, da ieg
først reissede til Holland, men fant ingen lejlighed det aar at kom¬
me til siøs.
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1738, da ieg efter ud staaende Examen fik order som første
Lieutnant til orlog Skibet Goes paa 60 Canoner under Commando
Hr. Capt. Johan Vreelant. ieg vervede i Amsterd. det benødigte
mandskab, og laae ferdig med skibet, mens kom ikke til siøs det
aar, fik ordre at legge ind igien.

1739, var ingen Eqvipering.
1740, gik som første Lieut. ombord paa orlog skibet Goes

under Comando Hr. Capit. Sappius, krydsede 5 maaneder Nor¬
den for Hetland efter dend ostindeske flaade, som vi convoyerede
til Holland, 27 seyllere sterk.

1740, i October fik igien order som første Lieut. paa orlog
Skibet Nassau, 60 Cannonner, under Commando Hr. Capt. Wig-
gers som dend gang var meget syggelig og svag, hand døde paa
ud Reissen under Sardinien, ieg hafde da ordere siden vi gik
paa een lang Reisse om Capt. skulde komme noget til, da i hans
stæd skulde som Capt. Commander skibet og fuld førre hans
orderes og instrucsion med at slutte een ny Tractat med Algiers
og Tunis, i Decemb. gik sejl og kom ind i Plymouth, hvor vi
ventede een tiid lang efter orlog skibet Delfz, som blev comman-
dert af Capt. van Reeden som i dette aar skulde være Coman-
deur i den middelanske siøe, hand kom ikke til os der, vi fik
ordere da at søge ham under Palermo, gik saa fra Plymouht og
krydsede een tiid lang under Cap Fintrent, der fra gik til Sulle
i sigte og holt det der krydsendes nogle dage, siden for Stædet
og Tanger, løb ind i Almerie paa dend spanske Kyst, tog der
vand og forfriskning siden folkket begynte igien at blive syg, der
fra og holt det krydsendes under Ivica nogle Dage, løb saa til
paa Reeden af Algiers, mens blev af Consullen berettet at Pesten
regierte sterk der og daglig 1000 blev begravet, vi lettede strax
anker og gik til siøs, holt det krydsendes nogle dage under Sicil-
lien, der fra til Sardinien paa Reeden af Callierie, der fra til Napol-
lis, der fra til Livorno, hvor vi forre fant Comandeur van Reeden,
der kommende hafde mistet een deel af mandskabet, hvor i blant
Capt. Wiggers døde, og fik Comandoen af sammes orlog Skiib,
og ieg vervede andere igien, der fra gik til Tunis, hvor vi fornyede
Tractaten med Beyen, der fra til Marsillie og convoyerede nogle
Comptardie skibbe til Mallaga, der fra gik med 10 Comtardie
skibbe til Lissabon, mens da kom op for strædet blev angrebet
af 2de søe Røvere Sebekker under Sulles flag, ieg var saa løkkelig
og eroberte dend eene efter at hans stor mast var skud over bord,
satte 2de Chalupper ud armeerret og tog dend eene, ieg giorde
strax jagt efter dend anden og jagede ham ind paa strand i
Tanger, giorde nogle skud paa Mullien og byen. der fra bragte
dend taggene priise til Comandeuren, som laae krydsendes for
Giberaltar, vi hafde 3 man lidet blesserte og paa søe Røverne 9
døde 4 blesserede. ieg fortsatte strax med Convoyen min videre



118

Reisse til Lissabon, der kommende hafde af dend besmættelige
sygdom mist 190 Mand. der fra gik til Holland, kom ind i Flis-
singen 1742 i Januarii Maaned. der kommende fik jeg ordere at
komme hiem. — for denne tog forærte Staterne mig 1600 Gulden.

1743, med orlog skibet Pr. Charlota Amallia som Capit. Lieut.
under Comando af Hr. Comd. Capt. Grev Danneskiold.11

1744, var ieg sent paa vervning i Bremen, der efter fik ieg
Comandoen paa Fregatten Hecla til Norge efter Master.

1745, comanderede ieg Fregatten Hecla, var i oster siøen for
at Excercere Cadetterne, var i Riga, giorde en togt til Elven og
blev liggende for geluckstad, der fra hiem.

1746, comanderede ieg Fregt. Hecla og hafde dend gang Cap-
pers Commiss paa Sulle Tanger, Algiers og Tunis, gik fra Kiø-
benh. i først i Februari til Cadix, Livorno, Marsellie, Sette, Mal-
laga, Cadix og der fra til Kiøbenh., hvor ieg ankom d. 19 Juni
1747.

1747, comandered Fregatten Hecla dette aar uden vimpel, in-
til var Passert Cap. Fentrent, og over bragte Presenterne til Algiers
og fornyede dend gammle Tractat med Beyen. paa denne togt
hafde vi saa unde vejr, at maatte i dend spanske siøe kaste 6
Canoner over bord.

1748, comandered ieg Fregatten Fredensborg, som til hørte
Kiøbmand Biørn, var befragtet af Hans Mayt., at ieg skulde
over bringe Pressenterne til Algirs, udgik d. Novembr., mens
formedelst hart stormende vejr af Westen med taage og tyk luft,
som vi continuerlig hafde i 6 ugger, der hos gevaltige stormer af
N.W.-Westen og S.W. saa at ingen sejl kunde førres. Blev da
tvungen af et overhånds vejr d. 21. Decembr. at sætte skibet til
og strande 7 Mille Norden for Trundhiem paa Wallersunds Øer,
Lieut. Arenfeldt12 og 3 Mand satte livet til, ieg og Ræsten blev
berget med livs farre.

1749, førte ieg Fregatten Frederichsborg, gik her fra i Aug.
til Algiers med Pressenterne og at Gratullere dend nye Dey til
hans Regiering, paa Hans Mayts vegne, — til og fra Algier førte
ieg Konge flag og vimpel —, der fra gik ieg til Cadix og solgte
bemelte skib for 52000 Stk. van agten.

1750, d. 20de November blev ieg Capitaine.
1750, comanderte ieg Fregatten Falster, og hafde under Co¬

mando Fregaten Doqven og 3de Transport skibbe med 300 mand
Soldater, hvor med vi gik til Maroco, og kom til ankker for Saf-
fia d---, hafde Oberstlieut. Longuwille med mig som Ambas-
sadeur. vi sluttede freeden med Printzen af Maroco, der fra gik vi
samtlig til St. Crux, for at (at) opsætte et Contoir og at Etabeleere
Negotien, der fra gik tillige med Fregatten Doquen til Algier, efter
lod der 3 Comptardie skibbe under Comando af Lieut. C. F.
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Kaas,™ d... kom ieg til Algier, efter at alle ting var bragt der
i Rigtighed med Deyen, gik d... fra Algier med Fregattea
Doquen til Tunis, tog Consul Hammecken med fra Aligier til
Tunis, siden hand ikke var lidt af Deyen, og ind satte ham der
som Consul, efter at have løkkelig sluttet een meget fordeelagtig
freeds Tractat, der fra skulde ieg have gaaet til Tripolis liggeledes
for at slutte een Freeds Tractat, mens fik een Expresse fra Obers
Lieutnant Longuwille, at ieg var nød vendig i Maroco formedelst
de uroligheder i Maroco, hvor Printzen hafde arrestert Ambas-
sadeur Oberstl. Longuville med de andre der værende Kiøbmænd.
Resolverte saa at sende Consul Hammeken og Smit til Tripolli,
selv gik til Giberaltar med begge Fregatterne, der fra gik til Cadix
for at Futaliere og at ind tage vand efter at være fuldstændig
underrettet, hvad som var forrefalden i min fraværelse i Maroco.
saa gik fra Cadix d... til Saffia, der kommende blev mange
u roligheder med Printzen, som lod mig vide, at have sent et
sendebud til Kongen af Danmark, saa og een skrivelse fra Oberstl.
Longuwille, som bad ieg vilde gaae bort til Printzens sendebud
kom tilbage igien. ieg Resolverte at gaae til Cadix for at forvente
dend ordre, som mod min ankomst der ventelig vilde være der
om mit videre forhold, i Cadix liggende kom Fregatten Christians¬
borg med ordre til mig tillige med Printzen af Marocos sende bud,
som ieg tog strax ombord og der paa gik seyl igien til Saffi, der
kommende kom ieg til accord med printzen af Maroco at ud
leveres vaaris folk, mod at ieg skulde ud betalle ham strax 18000
Stk. von agten, disse penge hafde ieg ikke med mig, og aarsens
tiid alt var forløben saa at ieg ikke i dette aar kunde komme til
Saffie igien, at denne og andre aarsager Resolverte ieg at gaa til
Kiøbenhavn hiem igien, gik saa først fra Saffie til Lissabon for
at faa dend fornødne Proviant og vand, der kommende fornam
ieg at Blaa Hejer var kommet til Cadix, som hafde Comd. Capt.
Lutzow14 med sig og de fornødne vexeler, med dend ordre, at
dersom Comd. Capt. Lutzow kom til mig i Saffie, da skulde
ieg beholde Comandæn, og der som hand kom til mig i
Cadix eller Lissabon, da skulde hand have Comandoen, vi giorde
os da færdig og gik til Cadix, hvor vi blev liggende til April, da
vi gik der i fra til Saffia, hvor ieg havde dend ullykke om mid¬
dagen, da ieg var ombord paa Fregatten Christiansborg hos Comd.
Lutzow d. 3 Junii omtrent Kl. 4 Eftermiddag, at der kom ild i
Tømmermandens Kamer af hans u forsigtighed, som tog over¬
hånd paa Banierne i lougerne og for i bugen af skibet i rommet saa
at alleting paa Banierne og i lasten i kort tiid stod i fuld brand, og
i tiid af 3 timer kom ilden til krud kammeret, da skibet sprang
og fortærede dend til grunde i mod ald menniskelig hielp og for¬
mue, som dertil er brugt. Blev berget af mandskabet 186 mand,
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dront og omkommet 137 mand, hvor i bland var Oberst Lieut.
Dethard, Capt Dincklagen, Fendrik Renner, af søe Etaten Lieut.
Suhm,16 Baron Lilliencrone,16 Hirsnack,17 Cadet Brun, denne u lyk¬
kelige hendeise skeede iost i dend tiid at voris fangene folk blev
os leveret ombord fra Saffia. ieg gik ombord paa Fregatten Doquen,
som bragte mig med mine folk til Kiøbenhavn, hvor vi ankom i
Julli 1753.

1757, fik ordere at comandere orlogskibet Nellebladet iEsquade-
ren under Hr. Schoutbynacht Rømeling18 og conjongerte os med
de Swenske Esquader under Hr. Schutbynacht Lagerbelke.

1758, var ieg at observere dend Russiske og Swenske Esquade-
res forretagende ved Dragøe og Kiøge bugt, samme aar i No-
vembr. gik ud som observateur med Fregatten Christiansborg paa
een Besejllings togt mellem bemelte Fregat og orlog skibet Dit¬
marchen, hvor Fregatten blev befunden for bæst.

1758, d. 21 Decbr. blev ieg Comd. Capitain.
1759, comanderte orlog skibet Stormarn i Esquaderen under

Hr. Admiral Fontenay.19
1761, comanderte orlog skibet St. Croix i Esquader under Hr.

Admiral Fontenay.
Efter at Escadren var indlagt, saa kom Efterretning om en

Tildragelse imellem Com. Capt. Fisker20 commanderende Orlog
Skibet Grønland af 50 Can. paa Convoy til og fra Levanten, og en
Engl. Orlogsmand 74 Canoner, hvorved et af hans under Convoy
havende Coffardie Skibe blev af Engl. Manden borttaget, hvor¬
for Fisker blev befalt at needlægge sin Commando, og Hoog-
landt beordret ufortøved at forføje sig over land til Marseille for
igien efter de Instructioner og Ordres som Fisker havde, at antage
sig Commando over orlogskibet Grønland. (I Marginen er til¬
føjet: 1761 d. 12 Novembr. fig ieg egen høie Kongl. ordre at
reisse til Marselli og at afløse Comd. Capt. Fissker paa orlog
skibet Grønland.) Han tiltraadde derpaa Rejsen d. 17 Nov. 1761.

1762, den lite Febr. 1762 blev han befalet paa tilbage Reisen
fra Middelhavet at anløbe Salie og der medtage Consul og Justitz
R. Lucas med Famille og Equipage, og saa uden Ophold at for-
føye sig hiem saa snart muligt. Han kom da med Skibet Grøn¬
land lykkelig her paa Rehden den 25 Julii 1762. men Consulen,
som ikke kunde blive færdig, kom ikke med.

Capit. Lt. Laub,21 som han paa Maltha tog ombord, kom
hiem med ham, og blev imod min villie uvidende catollisk.

1763, d. 8 Julii fik ordere at beseylle Galleyerne Moss, Fre-
derichstad og Jægersborg.

1766, d. 20 Februari fik ordre, og gik ud for at besejlle orlog
skibbene Dannemarck og Pr. Frederich af 70 Cannoner, og var
som Observateur ombord paa Dannemarck. d. fik ordre under
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General Admiral Lieut. Gr. Danneskiold Samsøe anførsel, at førre
dend højere fløy af Chalupper ved Prinsessens over førsel fra
Elsignoer til Helsingborg.

d. 21 Junii blev ieg til Comandeur avansert og
1767, d. 2 Septbr. blev som Cheff for 3 Division søe folk.
1768, d. 14 Januarii fik ordre at comandere orlog skibet Jul-

liane Maria til at overførre Hans Mayt. selv til Norge, til ligge
med skibbene Stormaren, Oldenborg og Mars. d. 7 martz fik
ordre at Hans Mayt. i aar ikke vilde gaae til Norge, alt saa blev
skibene af taklet igien og fik ordre at holde inden bommen.

d. 17 Marts blev ieg Schoutbynacht.

Optegnelser af Hendrick Hooglant.
Ao. 1639 d. 18 Sept. is marytie Buus tot Scheveningen geb.
1642 d. 4 April is hendrick Hooglant geboren in den hage.
1667 d. 6 Novembr. syn hendrick Hooglant en Maria Dircks

tot lovsduyns te Samen in den egten Stat bewestiget.
1668 d. 21 Februari is gebooren onse Soon Andrias Hooglant

en d. 22 gedoopt in den hag in de groote Kerck.
1669 d. 28 october is gebooren onse Soon Jacob Hooglant

d. 30 gedoopt in de groote Kerck in den hag.
1672 d. 24 Januari is gebooren onse Soon Dirck Hooglant

op Sondag morgen en ten halff vier uren, den selven dag gedoopt
in den hag.

1674 d. 15 Septbr. is gebooren onse dochter Marija hooglant.
1676 d. 29 october is gebooren Daniel hooglant.
1679 d. 11 april is myn moeder Willimyntje hendricks in den

heeren ontslapen, Synde 74 Jaren.
1681 d. 14 Septbr. is gebooren willem hooglant, in den hage

gedoopt.
1681 d. 4 Novembr. is Daniel hooglant in den heeren ont¬

slapen.
1698 d. 8 Februar is myn vrouw haer moeder tot Schevenin¬

gen marijtie Arents in den heere ontslapen. out Synde 90 Jare.
1711 d. 27 Sept. op Sondags middags is myn vrouw Marija

hooglant tot Copenhagen in de Seer bedrouffde tyt der pestilential
Syeckte Salig in den heeren ontslapen, oude Synde 72 iaren 9
dagen. hendrick hooglant.

1720 d. 9 Januari des middags ten 12 uhren is myn vader
Salig in den heere ontslapen en is by moeder sal. in syn Eygen
graff begraven, oude synde 78 jaren.

Dirch Hooglant.
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Herefter følger kortfattede Optegnelser indtil 1746, der i udførligere Stand
findes i de andre Optegnelser. Den eneste Afvigelse er, at Dirch Hooglants
Hustru her kaldes Agatha Cornelia Simons Schilton.

Ifølge Nyborg Kirkebog havde den 23 Februar 1677 Mester Simon Corne-
lissen, Skibbygger, en Datter til Daaben kaldet Achgie Cornelia. Moderens Navn
nævnes ikke.

Optegnelser af Købmand Dirch Hooglant.
Anno 1672 d. 24 Januarij ben ich Dirch Hooglant in Schra-

venhag Des sondaegs morgens omtrent len 4 uhre, en den selven
Dag in de groote Kerch gedoopt.

Anno 1677 d. 18/28 February iz gebooren Agatha Cornelia
Simons in Nieuborg in Funen des Sondags morgens ooch omtrent
ien 4 Uhre an den selven Dag in de Hooft Kerch gedoopt.

Anno 1699 d. 19 February/1 Maers ben ich Dirch Hooglant
met Agatha Cornelia Simons in den H. Egten Stået getreeden,
dat godt wel Segenen Amen, en wy syn op Kochooft een meyl
van Eckernforde door den Bredehaw van lutie gecopuliert.

Anno 1700 d. 24 January/3 February des woendagz morgens
voor 2 uhren is gebooren onsse Dogter Maria Cristina Hooglant,
en daer op des Satardags morgens en de nieuwe Kerch gedoopt
i Coppenhage.

Anno 1702 d. 19 September Des Dengsdags avontz omtrent
ien 10 uhre iz geboore onsse Soon Simon Peetry Hooglant en des
vrydags d. 22 ditto in onsse nieuwe Kerch gedoopt in Coppen¬
hage.

Anno 1707 d. 10 January Des maendagz morgens voor Seeven
uhre iz gebooren onsse Soon Hendrich Hooglant en des Dengz-
dagz morgens alhier in onsse nieuwe Kerch gedoopt d. 11 Ditto.

Anno 1711 d. 27 September des Sonddaegz naermiddag 1 J/2
uhr iz myn moeder Marya Dirchz Salig in den heere ontslapen
en des maendagz den 28 Ditto op ons Kerch hof in haer Eygen
graf begraven, en doen Reegeerde hier Een Swaere Pest.

Anno 1771 d. 12 October des maendagz avontz ten 10 uhre
i7. onsse Soon Simon Peetry Hooglant met de Swaere besmette-
lyche Krancheyt 3 dage bevangen geweest hebbende Salig in den
Heere ontslapen en des dengzdag d. 13 ditto op ons Kerch hof
in no. 36 begrave.

Anno 1712 d. 18 Juny des Satardag avontz omtrent ien half-
neegen uhren iz gebooren onsse Soon Simon Hooglant, en d. 21
Ditto in onsse nieuwe Kerch alhier gedoopt.

Anno 1717 d. 3 February iz onsse Dogter Maria Christina
Hooglant met Claas Bex in den H. Egten Stået getreeden, dat
godt weisegene amen.

Anno 1720 d. 9 January des Dingz Dagz naermiddag om-
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trent Een uhr iz hier in Coppenhage in myn huys naer Eene
5 dagige Krancheyt in hoge ouderdom Salig in den heere ont-
slapen myn vader Hendrich Hooglant en dar op des maendagz
naermiddag d. 19 ditto op ons Kerch Hof met viel Plegtigheeden
in Syn Eygen graf begraven, doer was ich in Noorwegen til Com-
missie tot myn groote schade.

1726. Tusschen d. 19 & d. 20 February seynde woensdag
morgen Ten 2 uhren iz myn Dogter haer man Claas Bex Salig
in den Heere ontslapen naer Eene 8 Dagige Krancheyt en iz daer
op d. 25 Ditto in seyn groozvaders graf in No. 2 begraven.

Naer dat in den Jaere 1728 d. 28 October onsse gereformeerde
Kerch neevens nog 4 luyterse Kerchen en meer alz de halve Stat
door Eeene woeden brant was verbrant en daer naer door godes
Seegen wes op gebout soo hebben wy godt sy gedancht op den 4
Maert 1731 onsse Eerste Predich weeder daer in gedaen door
domine Vogelzang uyt Eerste Peetri 2 vers en gesonge d. 118
en d. 4 Psalm.

Fortsat med Admiral Hooglants Haand.
Ao. 1738 den 1 Februari is myn vader Dirck Hooglant in

den Heeren ontslapen naer een lang duurige Kranckheyt. gi.
66 Aar.

Ao. 1738 den 24 Juny ben ick Simon Hooglant met Maria
Hooglant synde nigt en Neeff in den H. E. Stået getreden, dat
godt will geliven te segenen. Synde sammen getrauwt door de
Heer Domini van Petten te Huysduyn in Noord Hollant, /i uur
van de Helder.

Ao. 1740 den 7 Januari is gebooren myn Soon Dirck Jacobus
Hooglant en alhier in Coppenhagen d. 11 ditto gedopt, waer by
was als getuygen myn broeder Hendr. Hooglant en Gysbert van
hemert met meyn Suster Maria Christina Bex Agatha Bex.

Ao. 1743 den 19 Jullij is gebooren Aliida Hooglant en Alhier
in Coppenhagen in de gereformerde Kerck gedopt d. 23 ditto,
waer by als getuygen Captl. Holsten en de Heer Kølmer, en
Nigte Willemine Werner & Griete Bex.

Ao. 1744 d. Maij is Grethe Bex met Christian Klauman in
de H. E. stået getreden, dat godt wil geliven te Segnen, syn ge-
tiauwt in myn moeders huys door een luytersen domini Kølmer.

Ao. 1745 d. 13 (21 er overstreget) Januari is myn moeder
Agatha Cornelia Simons in den Heeren ontslapen naer een lang
duurige Siikte, en daer op d. 28 ditto by myn Sal vader inz graff
gesetz. gi. 69 aar.
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Med en tredie Haand er tilføjet.
1788 d. 28 August er Fridrick August Adolf von Favin ved

Døden hen kaldet i Pokrow 49 Werst fra Moscow. Dansk Obriste
og Stathalter i hendes Kejserlige Majestets Elisabet d. 2dens af
Ruslands tienneste. han var fød 1732 i Preussisk Pomren gift med
Alida Hooglant d. 19 September 1763.

1789 d. 19 December hen kaldede Herren efter 3 dages syg¬
dom i hvilken sagte hensov Hans Excelence Simon Hooglant fød
d. 18 Juni 1712. Wirkelig Admiral og Rider af Dannebrog.

Optegnelser af Admiral Simon Hooglant.
1738 d. 13 Februari døde min Sal. fader Dirck Hooglant og

blev begravet d. 20 ditto paa Reformert Kirkes urte gaard i No. 6.
1738 d. 21 Juni trædte ieg Simon Hooglant udi ægte skab

med Maria Hooglant min Faders broder datter fød paa Helder
i Holland, og blev gift paa Huysduyne.

1740 d. 8 Januari blev født min søn Dirck Jacob Hooglant.
d. 6 Julli Ao. 1770 er død paa Skibet Wilhelm de vyfde paa ud
Reissen til ostindien.

1743 d. 19 Jullij blev født min Datter Aliida Hooglant.
1745 d. 21 Janr. døde min Sal. Moder Agatha Cornellia

Hooglant.
1746 d. 5 Januarij blev født min datter Agatha Hooglant.
1753 d. 22 Februarij døde min Sal Konne Maria Hooglant.

d. 18 Martij 1707 er min Sal. Konne Maria Hooglant fød paa
Helder i nord hollant.

1758 d. 29 Januarij blev ieg Simon Hooglant anden gang
gift med Anna Christine Østerbye i Christiansand Ombleg præste-
gaard. hund var fød i Christiansand 1740 d. 21 Julii om mor¬
genen.

1760 d. 30 Julij blev fød om morgen Kl. 9/2 min søn Johan
Georg Hooglant.

1761 d. 11 Martij døde min søn Johan Georg Hooglant.
1762 d. 3 Martij døde min Kones moder Karen Osterbye i

Christiansand.
1763 d. 25 maij blev fød min søn, og opkaldet efter den

forige Johan Georg, som derpaa i Julij samme aar døde.
1763 d. 19 Septembr. blev min datter Aliida Hooglant gift

med Oberste C. A. v. Favin, paa godset Bassenes, som gud vel¬
signe.

1764 d. 6 Novembr. blev fød min Søn Carl Hooglant.
1765 d. 27 Februarij døde min Sal. Konne Anna Christine

Osterbye Hooglant og blev begravet i mit Nye Kiøbte Begravelse
i Friderichs Kirke paa Christianshavn.

1765 d. 9 Maij døde min søn Carl Hooglant.
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NOTER.

1. Koningh, Christian, 1677—1749, Viceadmiral.
2. Bille, Michael, 1680—1756, Admiral.
3. Kierulf}, Anders, 1697—1755, Kommandørkaptain.
4. Ployart, Conrad, 1691—1744, Schoutbynacht.
5. v. Vieregg, Caspar Levin, 1687—1748, Schoutbynacht.
6. Wodroff, Johan Conrad, 1690—1747, Viceadmiral.
7. Rosenpalm, Andreas, 1679—1754, Admiral.
8. Tønder, Michael Chr. Ludvig Ferdinand, 1692—1755, Viceadmiral.
9. Hoppe, Friderich, 1690—1776, Generaladmirallieutenant.
10. Rostgaard, Hans Jacob, 1685—1756, Viceadmiral.
11. Danneskiold-Samsøe, Ulrich Adolph, 1723—1751, Schoutbynacht.
12. Arenfeldt, Axel Andreas, 1726—1748, Secondlieutenant.
13. Kaas, Frederik Christian, 1725—1803, Admiral.
14. v. Lutiow, Adam Friderich, 1702—1758, Kommandør.
15. Suhm, Burchardt, 1718—1753, Premierlieutenant.
16. Lilliencrone, Christian Carl, 1726—1753, Secondlieutenant.
17. Hirschnak, Morten, 1729—1753, Secondlieutenant.
18. Rømeling, Hans Henrik, 1707—1775, Admiral.
19. de Fontenay, Gaspard Frédéric le Sage, 1693—1769, Admiral.
20. Fisker, Henrik Lorentz, 1720—1797, Admiral.
21. Laub, Michael Georg, 1731—1812, Kaptainlieutenant.


