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Indledning
Om udgivelsesprincipperne henvises generelt til indledningerne i
bindene for 1646, 1647 og 1648.
Specielt bemærkes, at der ved gengivelse af normale forleningsbreve 1648 ff. henvises til skabelonen for forleningsbreve i indled
ningen til 1648-bindet.
1649 er det første hele år af Frederik 3.s regeringsperiode. Mens
1648-bindet i høj grad er præget af de mere formelle foranstaltninger
i forbindelse med tronskiftet (Frederik 3.s udvælgelse, hylding og
kroning, Christian 4.s begravelse, fornyelse af forleningsbreve og
privilegiebreve, konfirmationsbreve m.m.) afspejler 1649-bindet,
omend der stadig forekommer en del konfirmationsbreve, i højere
grad den normale administration under den nye konge.

Opmærksomheden henledes på, at lensmand på Hindsgavl Claus
Alexandersen Sested (d. 1649), som i bindene 1646, 1647 og 1648 er
anført med slægtsnavnet Sehested, i dette bind anføres med det mere
korrekte slægtsnavn Sested (se Danmarks Adels Aarbog 1940, side
101 ff.). Forvekslingen mellem medlemmer af slægterne Sested og
Sehested er meget nærliggende, da samtiden og altså heller ikke
kancelliets brevbøger eller koncepterne dertil sondrer klart mellem
formerne Sested, Seested og Sehested.

Forkortelser
Foruden de i almindeligt skriftsprog gængse forkortelser er nedenstå
ende anvendt. En del af dem er dog kun brugt i tilføjelser, noter og
registre. Brugen af forkortelser kan bero på et skøn i hvert enkelt
tilfælde. Generelt gøres opmærksom på, at personnavne, der fore
kommer flere gange i samme indførsel, skrives ud første gang, men
derefter kun nævnes ved forbogstaver, hvis forveksling er udelukket.
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1649
1. jan. (Frederiksborg) Ms. til rigens marsk. Der sendes ham en kopi
af ms. ang. 120 soldater til fæstningen Rendsborgs sikring, om behov
gøres, som kongen har sendt hr. Christian Rantzau t. Breitenburg om,
at han skulle henvende sig til rigens marsk, når fornødenheden
krævede det, hvilket kongen i tide vil underrette ham om, for at
folkene des bedre kan være i beredskab til at forføje sig derhen, da
kongen noksom ved, at de er spredt over Nørrejyll. Mht. deres under
hold kan han, når de marcherer derhen, lade dem give en måneds
sold, indtil andre midler kan anvendes dertil. De stykker, som be
gæres til Rendsborg, kan fås fra Christianpris, hvorfra også kan sendes
konstabler med dem til Rendsborg. Hvis mod forhåbning nogen
indkvartering skulle ske i Holsten, skal marsken efter tidens be
skaffenhed have alt vel i agt. JT, 12, 75.
2. jan. (Frederiksborg) Konfirmation på bestall. af 15. maj 1639 [KB
1637-39, 774] for Hans Meyer som rotgitter i Helsingør efter Hans
Kummer. SjR, 22, 88.
2. jan. (Kbh.) Ms. til Claus Sested. Han skal til færgemændene i
Middelfart lade udvise 3 ege i ladegårdsskovene, hvor det skader dem
mindst, til reparation af kongens færger. FT, 7, 22.
3. jan. (Frederiksborg) Bestalling. Mester Caspar Fincke får be

stalling som klejnsmed på Kbh., Kronborg og Frederiksborg slotte og
len. Han skal som hidtil på det flittigste forfærdige det klejnsmede
arbejde, som befales ham. Han skal hertil på egen bekostning skaffe
sig fornødne instrumenter og værktøj. Det arbejde, han udfører, skal
som i Christian 4.s tid betales ham de pågældende steder kvartalsvis if.
hans bestallingsbrev. Da han længe har tjent Christian 4. både i den
forrige svenske fejde og siden, bevilges der ham samme pension som
efter hans bestallingsbrev af 18. jan. 1631', nemlig lOOrd. ogen sædv.

14

1649

hofklædning på en tjener eller i stedet derfor 3 rd. på livstid, der som
hidtil skal betales ham årl. af toldboden. Desuden er der bevilget ham
50 læs ved, som lensmanden på Kronborg som hidtil skal lade ham få.
Endvidere skal han være fri for al borgerlig tynge og besværing. Når
han i kongens arbejde eller bestilling rejser fra det ene af nævnte len til
at andet, skal der skaffes ham fri vogn på hen- og tilbagerejsen. SjR,
22, 89.
1) Ses ikke indført i KB.

3. jan. (Frederiksborg) Bestalling. Jacob Adolf i Hillerød får med
virkning fra skt. hans 1648 bestall. på at have tilsyn med stykkerne og
skilderierne på Frederiksborg, Kronborg og Kbh. og årl. at renovere
og vedligeholde dem. Han skal herfor af rentekammeret årl. have 100
rd. og en sædv. hofklædning samt 4 rd. mdl. i kostpenge. SjR, 22, 90.
K.

3. jan. (Frederiksborg) Bevilling. Ingeborg Johansdatter, afd. Hans
Bøssemagers, har andraget, at hun har købt en afbrændt bondegds
plads under Kronborg len og derpå sat ny bygning. Hun begærer
forskånsel for ægt og arbejde på gden. Der bevilges hende 4 års frihed
herfor fra brevets dato. Derefter skal hun gøre af gden, som tilforn er
gjort. SjR, 22, 91.

3. jan. (Frederiksborg) Hr. Niels Trolle fik brev at lade Salun Peder
sen indkomme i Roskilde hospital, når der bliver plads ledig, og
underholde ham lige med andre hospitalslemmer smst. Udt. i SjT, 31,
46.
4. jan. (Frederiksborg) Bevilling. Jacob Ørn bevilges med virkning
fra nytårsdag sidst forleden for sin lange tjeneste på livstid den ham af
Christian 4. ved breve af 28. okt. 1635 [KB 1635-36, 295 (25. okt.)] og
27. april 1643 [KB 1642-43, 496] forundte løn og besolding på hhv.
300 kurantdi. og 100 kurantdi., i alt 420 kurantdi. SjR, 22, 91.
4. jan. (Frederiksborg) Bestalling. Jørgen Biørnsen får bestall. som
skibskapt. som i Christian 4.s tid. Han skal med virkning fra nytårsdag
1649 i årl. pension have 350 kurantdi. og sædv. hofklædninger. SjR,

22,91.
4. jan. (Frederiksborg) Bestalling. Med virkning fra 25. aug. 1648 får
dr. Jacob Fabricius bestall. som kgl. livmedicus. Han skal have kon-
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gens sundhed i agt, og hvad der tilkommer en medicus at tage sig af,
og altid, så vidt han kan være tilstede, pro tempore overvære præ
pareringen af medikamenter til kongen. Han skal i årl. besolding have
1.000 rd. og 20 rd. mdl. på 2 vognheste, som han skal holde, og skal
altid følge kongen, når det tilsiges ham, eller selv skaffe vogne, hvis og
når kongen sender ham til nogle af sine [pårørende?]. Renteriet skal
betale ham de 1.000 rd. årl. og hofmønsterskriveren månedspenge til
heste og vogn. SjR, 22, 92.
4. jan. (Frederiksborg) Konfirmation på Christian 4.s bestall. for
Hermand Lygtemager som sejllægger og kompasmager af 12. okt.
1627 [KB 1627-29, 195 (u.d. okt. 1627)]. SjR, 22, 93-95.
4. jan. (Frederiksborg) Ms. til Arent von der Kuhla. Han skal til
hofholdningens fornødenhed lade bestille og have i forråd 200 fede
får, gilde væddere og gimmerlam, som ikke er med lam, 180 par høns,
40 ol æg og 40 kalkunhøns, så halvdelen deraf ufejlbarligt, når det

affordres, kan være i beredskab og hidsendes til 6. marts, og den
anden halvdel til den 23. samme måned. Hvad det med rette kan
koste, skal afkortes i AKs afgift. SjT, 31, 46.
Tilf.: Ligesådant brev fik Flemming Ulfeldt om 280 fede beder, får
eller gimmerlam, 180 par høns, 40 ol æg og 24 kalkunhøns, halvdelen
at levere den 3. febr., den anden halvdel 20. s.m. -1 lige måde Jørgen
Seefeld at sende 200 får eller gimmerlam, 200 par høns, 40 ol æg og 40
kalkunhøns, halvdelen til 1. april, den anden halvdel at afvente køk
kenskriverens anfordring. - Christian Bollesen om 170 får og gim
merlam, 150 par høns, 30 ol æg og 30 kalkunhøns, halvdelen til 8. jan.
og den anden halvdel til 24. s.m.
4. jan. (Frederiksborg) Arent von der Kuhla fik brev at afregne med
rotgieteren i Helsingør, hvad han kan tilkomme for arbejde til nytårs
dag sidstforleden. Udt. i SjT, 31,47.
4. jan. (Frederiksborg) Å.b. om herredage i Danmark. Det er af
kongen og rigsrådet anset for rådeligt og derfor forordnet, at der

holdes almindelige herredage for Danmark i Kbh. mandag den 21.
maj 1649, for at alle undersåtter, som har sager at udrette, kan komme
til rettens ende. Her vil kongen og samtlige rigsråder sidde retterting
og hjælpe enhver til lov og ret i de sager, som enten allerede er
stævnede eller forinden lovligt stævnes og for kongen bør ordeles.
Alle, som har sager at sætte i rette, og ikke allerede har taget stævning,
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skal med det første komme til kancelliet, hvor stævningen skal med
deles dem. Dog må ingen sager indstævnes til herredagene, som ikke
forinden har været for herredsting og landsting, og hvori der ikke,
som det sig bør, er gået dom, eller ikke er sådanne sager, som bør
ordeles endeligt for kongen og rigsrådet. SjT, 31, 47.
4. jan. (Frederiksborg) Ms. til rigsråderne (hr. Corfitz Ulfeldt, hr.
Christian Thomesen, hr. Anders Bille, hr. Ove Giedde, hr. Christoffer
Urne, hr. Hannibal Sehcsted, hr. Mogens Kaas, hr. Tage Thott, hr.
Christoffer Ulfeldt, Jørgen Seefeld, hr. Gregers Krabbe, hr. Hans
Lindenov, hr. Iver Vind, hr. Jørgen Brahe, hr. Frederik Reedtz, hr.
Niels Trolle og hr. Joakim Gersdorff). Kongen agter at holde almin
delige herredage i Kbh. den 21. maj 1649 og dér at sidde retterting
med dem, hvorom han har ladet udgå åbne breve over hele riget. De
skal komme til stede og da rådslå med kongen om et anliggende, som
er kongen og riget magtpåliggende. SjT, 31, 47.
4. jan. (Frederiksborg) Ms. til stiftslensmændene (hr. Tage Thott,
Skåne; hr. Niels Trolle, Sjæll.; hr. Henning Valkendorf, Fyn; hr.
Gregers Krabbe, Ribe; Erikjuel, Vendelbo; Frands Pogwisch, Viborg;
og Erik Grubbe, Arhus). Der er berammet almindelige herredage til
21. maj i Kbh., hvor kongen selv vil sidde retterting med rigsrådet,
som det nærmere kan erfares af medfølgende åbne brev, som de skal
lade læse ved herredstingene og i købstæderne. SjT, 31, 48.
4. jan. (Frederiksborg) Ms. til landsdommerne i Danmark (Jyll.: Erik
Juel, Mogens Høeg; Sjæll.: Jørgen Seefeld; Skåne: Kjeld Krag; Fyn:
Henning Pogwisch; Langel.: Vincents Steensen; Loll. og Falster: Lave
Beck; Møn: Peder Terkelsen; Blekinge: Willum Thomisen; Bornh.:
Hans Pedersen). Kongen sender dem det åbne brev, han har ladet
udgå om herredage. De skal straks lade det læse og siden opbevare det
ved landstinget. SjT, 31,48.

4. jan. (Frederiksborg) Ms. til Iver Mogensen Krabbe og Kjeld Krag.
Lensmand på Kalø Gunde Rosenkrantz har til magelæg begæret gods
i Landskrone len [se KB 1648, 228]. De skal besigtige godset sammen

med hr. Knud Ulfeldt, der skal tale på kongens vegne. SkT, 8, 14.
4. jan. (Frederiksborg) Hr. Knud Ulfeldt fik brev om at overvære
besigtigelsen af det gods, Gunde Rosenkrantz ønsker magelagt. Udt. i

SkT, 8, 15.
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4. jan.1 (Frederiksborg) Ms. til hr. Knud Ulfeldt. Kongen har befalet
Iver Mogensen Krabbe t. Vegholm og landsdommer i Skåne og lens
mand over Froste h. og Heine Kirke Kjeld Krag t. Trudsholm at ligne
og lægge noget gods mellem lensmand på Kalø Gunde Rosenkrantz.
KU skal komme til stede og tale på kongens vegne. (Efter hr. kanslers
befaling) Uindførte koncepter til åbne breve og missiver [1572-1648],

læg 10. Jyske missiver.
1) Dateringen under brevet er Kbh. 4. jan. 1649, i udskriften fra Frederiksborg 4.
jan. 1648. Da brevet indledes med F.III. V.S.G.T., kan det ikke være fra 1648.

4. jan. (Frederiksborg) Ms. til Joakim Beck og bispen i Arhus. Jørgen
Marsvin har begæret jus patronatus til kirkerne i Sjørslev og Vium
sogne ved hans gd. Affuinsgd. [Aunsbjerg] i Silkeborg len. De skal
undersøge beskaffenheden heraf, især om der ikke er andre adelsper
soner i sognene, som det kunne være præjudicerligt, om kirkerne har
jordegods, hvad beholdning og forråd der findes ved dem, og, hvis
kongetienden er tillagt nogen, om jus da kan forundes JM uden
nogens præjudice, når han og arvinger svarer den årl. afgift og
stedsmål, når den bliver ledig, eller om nogen anden consideration
kan hindre hans begæring. JT, 12, 76.
5. jan. (Frederiksborg) A.b. De residerende prælater og kanniker ved
Roskilde domkirke har andraget, at en del af de ikke-residerendes
fogder og fuldmægtige findes forsømmelige i at indkræve de ikkeresiderendes andel af de penge, som er forordnet kapitlet til under
hold af ryttere og de til fortifikationen ved Kbh. påbudte gravepenge.

De ikke-residerende prælater, kanniker m.v., som resterer med no
get, befales derfor alvorligt at tilholde deres fogder eller fuldmægtige
snarest at erlægge det skyldige lige med de residerende, såfremt de
ikke-residerende ikke vil, at kongen, om videre påklages, skal henvise
rytterne til dem for selv at gøre ansøgning om deres betaling, og
fogderne stå til rette for følgerne, så kongen kan forskånes og blive
umolesteret for videre overløb. SjR, 22, 95. K.
5. jan. (Frederiksborg) Bevilling. Hofmønsterskriver Hans Boyesen
bevilges for lang, flittig og tro tjeneste kvit og fri for ægt, arbejde,
landgilde, skat og anden kgl. tynge at nyde, bruge og beholde for sin
og hustrus livstid en kronens gd. i Kbh. len, Sokkelund h. i Søllerød s.,
kaldet Tange, med tilliggende ager og eng, fri olden på gdens indelukte grund, frit fiskeri med ruser og små garn i søen under gdens

grund, som andre har det i lenet, 20 læs ved årl. og bygningstømmer,
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der for betaling anvises af lensmanden på Kbh. slot, som det sker
andre, alt beregnet fra philippi jacobi 1648. Desuden må, når HB og
hustru dør, en af deres arvinger nyde gden for årl. og sædv. afgift,
rettighed og stedsmål, men hvis de ikke begærer dette, skal bygningen
af dem, som får den, betales efter billig værdi, da HB pga. dens store
brøstfældighed har måttet gøre stor bekostning derpå. SjR, 22, 96.
5. jan. (Frederiksborg) Bestalling for Knud Andersen som kobber
tækker på Kronborg og Frederiksborg slotte fra nytårsdag sidstforleden og så længe, han bekvemmeligt kan forestå arbejdet. Han skal
have tilsyn med kobbertækningen på slottene, at der ikke bliver brøst
eller mangel. Hvis der opstår brøst, skal han med egne folk og svende
afhjælpe den, og hvis nyt arbejde, hans håndværk vedkommende,
forefalder smst., skal han udføre det efter befaling af lensmændene på
kongens vegne. Nyt arbejde skal fortinges ham og derefter betales
særskilt. Hvis kongen vil bruge ham og hans håndværk andetsteds,
skal han være villig hertil. Han skal i årl. pension og besolding have 60
rd. af tolden i Helsingør og skal i Helsingør forskånes for skat, told og
anden borgerlig og bys tynge, mens han er i bestillingen. SjR, 22, 97.

5. jan. (Frederiksborg) Skøde. Skriver på Frederiksborg slot Christof
fer Hansen får skøde på en plads i Hillerød for slottet i folehaven. Den
strækker sig 136 al. i bredden i vest langs ud med stengærdet og 216 al.

i længden i syd nede ved vangen ud med folehavegærdet og derfra i
bredden 145 al. i øst til den plads, Christian 4. tilforn har bevilget
ham. CH og arvinger må gøre sig pladsen så nyttig, de bedst kan. SjR,
22, 98. (Jf. Kr.Sk., II, 6).
5. jan. (Frederiksborg) Bestalling for Johan Altar som instrumenta
list, ligesom han har været det i Christian 4.s tid. Han skal lade sig
bruge i kongens kapel og andetsteds, hvor kongen behøver hans
tjeneste, og skal af kongens eget kammer i årl. pension have 300 rd.
med virkning fra nytårsdag 1649. SjR, 22, 99.
5. jan. (Frederiksborg) Bevilling. Peder Olsen Jyde på Kbh. len har
andraget, at han har besovet sin stedsøns efterladte hustru Birgitte
Madsdatter, og begærer at efterlades denne grove forseelse og siden
at måtte ægte hende. Da det af lensmand Oluf Brockenhuus’ og
andres beretning erfares, at begge personer ellers har skikket sig vel,
efterlades forseelsen og bevilges ægteskabet, dog at de først skal bevise
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ikke at være nærmere beslægtet, udstå kirkens disciplin og inden jul til
de fattige i Vartov hospital give 40 rd. SjR, 22, 99.
5. jan. (Frederiksborg) Rigens hofmester fik brev at forskaffe vin
skænk Henrik Winterberg en fri våning enten i skipperboderne eller
andetsteds, hvor det bedst kan ske. Udt. i SjT, 31, 49.
5. jan. (Frederiksborg) Otte Pogwisch fik brev at lade tilsynsmand på
Frederiksborg slot Johan Adam Berg, når han begærer det, få 4.000
mursten og 2.000 tagsten til sin bygning, som han lader opføre i
Hillerød. Udt. i SjT, 31,49. Orig. i Frederiksborg lens ark., LAK.
6. jan. (Frederiksborg) Bestalling for hr. Christian Friis som felttøj-

mester. Der skal gives ham instruks på bestillingen, og han skal af
kommissarietolden af begge riger have 4.000 rd. fra 2. aug. sidstforleden, da han aflagde sin ed. SjR, 22, 100.
6. jan. (Frederiksborg) Bevilling. De residerende kanniker ved Vi
borg domkirke, som nyder deres gejstlige gods pro officio, begærer
afslag på de store i 1646 og 1647 påbudte skatter, da deres bønder
siden sidste fejde endnu ikke er kommet på fode igen, og de kun vil
beholde lidt for deres umage og besværing, om deres kvota skulle
erlægges. Det bevilges, at de må forskånes for halvdelen af nævnte
skatter. JR, 11, 155. K.

7. jan. (Frederiksborg) Memmius Burinus fik forlov på et års tid at
rejse ud af landet med Kaj Lykke. Udt. i SjR, 22, 101.
8. jan. (Frederiksborg) Ms. til til de lensmænd i Danmark, hvor der
findes toldsteder. Kongen har bevilget indbyggerne i Lybæk, Bremen
og Hamborg, at de herefter ikke skal svare højere told af de varer, de
indfører til eller udfører fra Danmark, end kongens egne undersåtter.
Adressaterne skal derfor anordne, at de, der med rigtige certifikater
beviser at være indbyggere i de 3 byer, ikke svarer højere told end
kongens undersåtter. Kongen har desuden fundet for godt, at der af
rostockerøl, hvoraf der hidtil er svaret 18 rd. læsten i accise, herefter
kun svares 12 rd., hvilket de skal underette toldofficererne om. SjT,
31, 49. Orig. i Frederiksborg lens ark., LAK.
Tilf.: Rigens hofmester fik brev at gøre det samme i Kbh.

8. jan. (Kbh.) Ms. til lensmændene i Jyll. De 3 rd., som for nogen tid
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siden [KB 1647, 382] er bevilget over de 3 følgende år til Dronning
borg slotskirkes reparation, er endnu ikke leveret til lensmanden på
Dronningborg. De skal, hver i sit len, beflitte sig på, at de 2 rd. heraf,
hvis de ikke allerede er erlagt, tilvejebringes til philippi jacobi 1649 og
levere dem til Henrik Thott. Den 3. rd. skal de siden med det fbrderligste lade indsamle og inden philippi jacobi 1650 tilstille HT. JT, 12,
76. Indl. 16. dec. 1648.
Tilf.: Ligesådant brev fik Niels Krag, Henrik Lange, Gunde Lange,
Otte Krag, Iver Krabbe og Philip Bornemann om deres provstier,
ligeså Niels Olufsen.
9. jan. (Kbh.) Bestalling for indvåner i Kbh. Gert von Osede som

postmester smst. Han skal have flittig indseende med postmesteriet,
især med at kongens breve ikke bliver »forliggen«, og at postbudene,
som skal rejse med dem, ikke bliver »forsømmede«, og tilholde dem
for en billig pris at fremføre også andres breve, så ingen klage derpå
opkommer. Han skal fra 1. jan. 1649, som i Christian 4.s tid, herfor
have 300 kurantdi. årl. SjR, 22, 101.
9. jan. (Kbh.) Rigens hofmester fik brev at lade rustvognskusk Anders
Kolding forordne til kulegraver på kongens kirkegård uden for Nør
report. Udt. i SjT, 31, 49.
9. jan. (Kbh.) Statholder hr. Joakim Gersdorff fik brev, så snart der
bliver midler dertil, at give køgemesteren Johan Blücher hans re
sterende besolding på 300 rd. Udt. i SjT, 31,49.
9. jan. (Kbh.) Statholder hr. Joakim Gersdorff fik brev snarest, efter

som han har forråd til, at give lutenist Gotskalck Behr noget af hans
resterende besolding. Udt. i SjT, 31, 49.
9. jan. (Kbh.) Ms. til de lensmænd i Danmark, hvor der er toldsteder.
Da kongen har bevilget indbyggerne i Lybæk, Bremen og Hamborg
lighed i told med kongens undersåtter ved ind- og udførsel til og fra
Danmark, er der også tilsagt kongens undersåtter lige ret ved ind- og
udførsel til og fra nævnte byer, hvilket adressaterne skal bekendtgøre
for rette vedkommende. NB. SjT, 31, 49. Orig. i Frederiksborg lens

ark., LAK.
Tilf.: NB. I rigens hofmesters brev skal indføjes: Såvel som borger
skabet i Kbh.
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9. jan. (Kbh.) Ms. til Henrik Thott. Han har berettet, at der i Dron
ningborg len er stor mangel på ildebrændsel, fordi tørvene forleden
sommer er blevet ødelagt af den idelige regn. Kongen godkender

derfor, at han af kronens skove i lenet, hvor det skader dem mindst,
må komme de mest nødtrængende til hjælp med brænde. JT, 12, 77.
(Efter Otte Krags ordre) K.
9. jan. (Kbh.) Ms. til Mogens Arenfeldt. Henrik Thott t. Boltinggård
har andraget, at en stor del ejendomsbreve ang. Dronningborg gods
findes på Mariager kloster, fordi en del af nævnte gods, som nu ligger

under Dronningborg, tidligere har ligget under Mariager. Han skal
snarest i HTs eller hans fuldmægtigs overværelse lade eftersøge de
ejendomsbreve, som findes på Mariager kloster ang. Dronningborgs
gods, og med register mod Hi s revers, som skal opbevares ved
Mariager klosters len, udlevere dem til HT. JT, 12, 77.
10. jan. (Kbh.) Marskalk Adam Henrik Pentz og øverstesekretær Otte
Krag fik brev med det forderligste og så snart de kommer til Fre
deriksborg slot, af tilsynsmand Adam Berg at fordre inventarium på,
hvad han hidtil har haft i forvaltning på slottet, hvorpå de skal
gennemse hvert gemak og hele slottet og derefter skriftligt erklære,
om alt derefter nu forefindes, og siden på ny udfærdige et inven
tarium. Udt. i SjT, 31, 50.

10. jan. (Kbh.) Byfogden i Kbh. fik brev om med lov og ret at tiltale
dem, som er fængslede, for sølv og andet, som ved kroningen er blevet
stjålet, og hænde dom over dem. Og når de er dømt, skal han anholde
om kongens resolution på, hvorledes der siden skal forholdes med
dem. Udt. i SjT, 31, 50. (Tr.: KD, V, 323).
11. jan. (Kbh.) Skøde til snedker på Bremerholm Søren Ibsen på en
plads jord, fri grund og ejendom ved Holmens port fra hjørnet af den
nye skole og til renteskriver Thomis Andersens grund. Den er 48 al.
lang til gaden og 50 al. lang til rivieren og på hver ende fra gaden til
rivieren 30' al. bred. SjR, 22, 102. (Tr.: KD, III, 305).
1) KD har 20 al., men om læsningen 30 kan der næppe være tvivl.

11. jan. (Kbh.) Ms. til Otte Pogwisch. Adskillige er i Christian 4.s tid og
kongens egen tid forundt byggepladser mellem Frederiksborg slot og
Hillerød, og opførelsen af bygninger er allerede begyndt. Herved er
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den stenbro og gang, som var lagt mellem Hillerød og slottet, for at
man om vinteren og i ondt vejr kunne gå derpå, blevet ganske
fordærvet til ikke ringe fortræd for hofsinderne og andre, som skal fra
Hillerød til slottet. OP skal derfor alvorligt tilholde alle, som har
bygget eller herefter bygger, at de straks, enhver ud for sin plads, igen
istandsætter gang og stenbro, så man lige så vel som før både til fods og
til vogns uden fortræd kan komme fra Hillerød til slottet, og siden
vedligeholder den godt, såfremt kongen ikke, om der klages, skal
forårsages til at bruge andre midler. SjT, 31,50. Orig. i Frederiksborg
lens ark., LAK.
11. jan. (Kbh.) Ms. til resident i Holland Peder Rock. Indvåner i
Rotterdam Johan Mumme har sammen med Morten Tanck og andre
medparticipanter forleden år fået privilegium på oprettelse af et
laksefisken på Island. Det islandske kompagni har klaget over, at der
under dække af laksefangsten er drevet stor forprang af ham med fisk
og andre varer til ikke ringe skade for kompagniets participanter
imod det ham og konsorterne givne privilegium, hvoraf en kopi
medsendes. PR skal derfor på kongens vegne meddele JM, at han og
konsorter ikke må foretage videre udredning til laksefangst på Island,
da kongen tilbagekalder privilegiet som forbrudt. JM har desuden
hidtil haft bevilling på at fange falke på Island, men har også overtrådt
det derpå givne privilegium, idet han ikke, som han burde, har brugt
det islandske kompagnis privilegerede skibe til at føre sine folk og
falke til og fra landet. PR skal derfor også meddele ham, at han skal
afholde sig fra falkejagt på Island, da kongen selv herefter agter at
bruge den. Desuden skal PR advareJM om at stå kompagniet tilbørligt
til rette for den retmæssige tiltale, det kan have til ham for den skade
og vidtløftighed, der er tilføjet det ved hans forprang. SjT, 31, 51.

12. jan. (Kbh.) Konfirmation på Roskilde kapitels privilegier. Kongen
tager prælater, kanniker, vikarier og menige kapitel i Roskilde dom
kirke med deres gods og tjenere, rørendes og urørendes, med Skt.
Lucii domkirke smst. i sin hegn, værn, fred og beskærmelse og stad
fæster alle friheder og privilegier, som er givet dem af Frederik 2. i
1559, og dem, som af samme konge i almindelighed er givet alle
kapitler og gejstlige i 1571, samt dem, som er givet af Christian 4. og
andre fremfarne konger. SjR, 22, 102.
12. jan. (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev at lade staldmester
Nicolaus von Merle på hans ansøgning få 7 sortbrune eller kastanie-
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brune heste til kongens egen vogn og 2 grå pasgængere af de bedste,
som findes på Antvorskov. Udt. i SjT, 31, 51.
13. jan. (Frederiksborg) Bevilling. Byfoged i Vordingborg Niels
Frandsen har for sin bestillings ringheds skyld begæret den halvpart,
der af det visse i byen tilkommer kongen, da de forrige byfogder pga.
den forhindring, de havde afbestillingen, er kommet i armod. Da hr.
Frederik Reedtz bekræfter dette, bevilger kongen indtil videre NF sin
halvpart af det uvisse. SjR, 22, 103.
13. jan. (Frederiksborg) Bevilling. Det bevilges, at Jacob Seeff må få
kroen på Frederiksborg slot og nyde den kvit og fri for al afgift og
tynge. Der bevilges ham desuden, ligesom formanden, 200 læs ved af
kronens skove, som lensmanden skal lade ham udvise; desuden foder
til 2 heste og 2 køer samt fri olden i kronens skove til slottet til hans
egne hjemmefødte svin, når der er olden. Han skal til gengæld være
forpligtet til at holde kro for kongens hoftjenere både i gården og
kancelliet og deres medhavende folk med senge og kammer, hø,
havre og strøelse til deres heste, om de begærer det, så de fremfor
nogen andre skal kunne have deres logement og værelser deri, mens
de opholder sig der, og forskaffe dem såvel som fremmede, der gæster
kroen, god mad og øl samt hø, havre og stråfoder for billig betaling, så
hoftjenerne og den vejfarende, der gæster kroen, ikke med rimelig
hed kan klage. SjR, 22, 104.
1) Registret har SøufT.

13. jan. (Frederiksborg) Ms. til hr. Frederik Reedtz. Flg. kronbønderi
Kalvehave: Anders Pedersen, Mikkel Andersen, Niels Rasmussen
Frost, Rasmus Jensen, Oluf StafFenboe, Jep Lauridsen, Jep Poulsen,
Peder Christoffersen, Rasmus Ster, Rasmus Kiøbmand, Bent Laurid
sen, Oluf Frost, Niels Madsen, Bodel Kares Rasmus Lundes, Mikkel
Madsen, Hans Olufsen, Jep Madsen, Niels Pedersen, Poul Nielsen,
Jørgen Lauridsen, Peder Hansen Jude, Peder Nielsen, Hans Morten
sen, Peder Smidt, [tomt mellemrum til et fornavn] Jacobsen, Peder
Bøering, Søren Knudsen, Hans Jensen Benge [?], Peder Nielsen Bødi
[?], Peder Mikkelsen og Maren hr. Jacobs har andraget, at de forleden
sommer har lidt stor skade af regn og ondt vejrlig, og de begærer
afslag på deres landgilde i indeværende år. Da FR bekræfter deres
angivende og erklærer, at de nogenledes kunne hjælpes ved efter
givelse af dette års ruglandgilde, nemlig ¥> pd. rug hver, godkender
kongen dette. SjT, 31, 51.
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13. jan. (Frederiksborg) Ms. til hr. Frederik Reedtz. Poul Øster i
Stensby har andraget, at han forleden sommer har lidt stor skade på
sine heste, hopper og andet kvæg, og begærer afslag i sin landgilde for
at han igen kan komme på fode. Da det bekræftes af FRs erklæring og
af tingsvidne, godkender kongen, at han indeværende år må for-

skånes for V2 td. smørlandgilde. SjT, 31, 52.
13. jan. (Frederiksborg) Ms. til hr. Niels Trolle. Han har efter kon
gens bevill. fra Roskilde len udlagt så mange tønder korn, som han har
fået fra Kbh. [len] af det, som var deputeret til gældens afbetaling, men
giver til kende, at det gods, som han har udlagt fra Roskilde len, ikke
kan sættes til mere end 50 rd. tønden, mens Kbh. lens gods er sat til 60
rd., hvorfor der til at fyldestgøre den sum i penge, som Kbh.s gods
beløber sig til, måtte udlægges yderligere nogle tønder. For at den
sum penge, som det fra Kbh. len udlagte gods beløber sig til, kan
fyldestgøres, tillades det NT fra Roskilde len yderligere at udlægge så
mange tønder af det, der uden skade kan undværes, som er nødvendi
ge til at fyldestgøre summen i penge. SjT, 31, 52.
13. jan. (Frederiksborg) Otte Pogwisch fik brev at opsige kromand
Christen Madsen kroen ved Frederiksborg slot til fratræden først
kommende påske, da den til den tid er forundt Jacob Seuff. Udt. i SjT,
31, 53. Orig. i Frederiksborg lens ark., LAK.
14. jan. (Frederiksborg) Konfirmation af bevill. fra Christian 4. af 2.
dec. 1640 [KB 1640-41, 307] til Claus Koks hustru på frihed for skat
og al anden borgerlig tynge i Helsingør, så længe hun ikke bruger
andet end brødbagning. SjR, 22, 105.

14. jan. (Frederiksborg) Konfirmation på bestall. fra Christian 4. [af
27. marts 1644, se KB 1644-45, 62] for Jørgen Gynzell som smed på
hammermøllen ved Kronborg. SjR, 22, 105.
14. jan. (Frederiksborg) Ms. til hr. Niels Trolle. NTs tidligere skriver
Sander Hansen vægrer sig ved at betale ham halvparten af de 350 rd.s
bøder, som han for sin forseelse skulle betale til Christian 4., under det
påskud, at summen skulle være eftergivet ham mod den sum børne
penge, han formente med føje at kunne fordre hos kongen. Da det i
dennes benådningsbrev siges, at beløbet eftergives ham, så vidt det
kan tilkomme kongen, ses deraf noksom, at det ikke har været dennes
mening at betage NT den halvpart, hvortil han som rigsråd og lens-
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mand, som i andre tilsvarende tilfælde, er berettiget. Det skal derfor,
kongens benådning uagtet, være NT tilladt at søge SH for halvparten
af de 350 rd. SjT, 31, 53.
14. jan. (Frederiksborg) Wentzel Rothkirck og hospitalsforstanderen
fik brev at lade Jens Nielsen komme i Slagelse hospital, når der bliver
plads ledig. Udt. i SjT, 31, 53.
14. jan. (Frederiksborg) Arent von der Kuhla og hospitalsforstan
deren fik brev at lade Gudum Olsen komme i Helsingør hospital, når

der bliver plads ledig. Udt. i SjT, 31, 53.
14. jan. (Frederiksborg) Ms. til hr. Niels Krabbe. Borgmester i Ronneby Knud Pedersen og Jesper Skouff, som var medsupplikanter om
bevill. på potaskebrænding i Blekinge, er bosiddende i Sølvesborg
len, vederhæftige til at gøre det nødvendige forlag, at erlægge, hvad
der er lovet kronen, og at stå til rette, om noget ud over det bevilgede
blev foretaget, skal af magister Iver Wandal, landsdommeren i Blekin
ge og Troels Lauridsen straks indtages som medparticipanter på lige
vilkår i det potaskeværk, der er bevilget dem, hvilket NK skal meddele
disse. Ski', 8, 15. K.

15. jan. (Frederiksborg) Kansler hr. Christian Thomesen fik brev
bedst muligt at skille kongen ved en engelsk kaptajn, som daglig
overløber ham og begærer, at han igen må dimitteres herfra. Udt. i
SjT, 31, 53.
15. jan. (Frederiksborg) Arent von der Kuhla fik brev straks at er
klære, om den engelske kaptajns gods efter hans angivende i Helsing
ør er forseglet »obnet« og ham der forholdt, og efter hvis befaling
sådant er sket, hvilken erklæring han straks skal sende til kancelliet, så
der siden kan gøres videre anordning derved, og kongen engang kan
blive hans overløb kvit. Udt. i SjT, 31, 53.

16. jan. (Frederiksborg) Konfirmation for slotspræst på Frederiks
borg, magister Hans Huusvig på konditioner, oprettede med for
gængeren, mag. Tillemand Villadsens enke, om nådsensåret, tidlige
re konfirmeret af Christian 4. den 22. dec. 1646 [KB 1646, 345]. SjR,
22, 107-108. K.
16. jan. (Frederiksborg) Renovation af bestall. for grev Donald af
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Reay som oberst. Han skal i vartpenge årl. have 500 rd. at regne fra
nytårsdag 1649. SjR, 22, 108. K.
16. jan. (Frederiksborg) Konfirmation på forleningsbrev fra Christi
an 4. af 3. juni 1646 [KB 1646,216] til Christoffer Gøye på Sæbygård.
SjR, 22, 109.
16. jan. (Frederiksborg) Ms. til Christoffer Lindenov. Peder Baldringe, der nogle gange er dømt for tyveri, og Anne J ohan Jacobs Gullands
og Barbara Biørnsdatter, som i deres ægteskab har avlet uægte børn
og ført et ondt levned, samt »hylt og dylt« med tyve, er af kongen blevet
benådet på livet, men skal uden ophold rømme Sjælland. SjT, 31, 53.
16. jan. (Frederiksborg) Ms. til Ove Blik. Margrete Andersdatter
beklager sig over, at der ikke forskaffes hende underhold, som hun
mener billigt burde ske, skønt hun for sin begåede forseelse har
forbrudt sit gods, og derfor har forhvervet kongens befaling til afd.
Else Thotts arvinger, at de skulle forskaffe hende underhold [se KB
1648, 244]. OB skal på hendes vegne med lov og ret påtale det, om
ETs arvinger skulle vægre sig derved. JT, 12, 78.

17. jan. (Frederiksborg) Helle Madsen fik konfirmation på bestall. fra
Christian 4. af 23. okt. 1645 [KB 1644-45, 503] som tilsynsmand ved
den nye dyrehave mellem Kbh. og Frederiksborg. Udt. i SjR, 22, 110.
17. jan. (Frederiksborg) Bestalling for Claus Krøgersom tilsynsmand
ved den lille dyrehave ved Frederiksborg slot. Han skal i løn og
kostpenge hvert fjerdingår for sig og en dreng have 34 kurantdi. og
desuden årl. 52 td. havre og 12 læs hø, og om vinteren 7 herrelys ugl.,
alt at regne fra nytårsdag 1649. SjR, 22, 110.
17. jan. (Frederiksborg) Oprejsning. Jens Nielsen afVæ i Skåne har
andraget, at han for nogen tid siden ved hans drengs skyld er kommet
i skænderi med præsten hr. Niels Madsen i Væ, som derfor har
forfulgt ham ved retten og fået ham tilfundet at give 3 mk. Han er dog i
4 mænds nærvær forligt med præsten og har siden ikke givet sine
bøder. Han begærer kongens efterladelse og oprejsning, som også
bevilges ham. SkR, 6, 47. K.

17. jan. (Frederiksborg) Konfirmation på Christian 4.s bevill. af 3.
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maj1 1647 [KB 1647, 136] for hoffourér Maturin de Pont vedr. gden
Wormstrup. JR, 11, 256.
1) Indførslen af konfirmationen har fejlagtigt 3. marts.

18. jan. (Frederiksborg) Konfirmation på Christian 4.s ansættelse 23.
april 1647 [KB 1647, 124] af Peder Lauridsen som tilsynsmand ved
Islev marks enge. SjR, 22, 111.

18. jan. (Frederiksborg) Otte Pogwisch fik brev, at Mikkel Mogensen
må befordres til herredsfoged i Horns h., da herredsfogden dér er
død. SjT, 31,54.
18. jan. (Frederiksborg) Kvittansiarum. Frands Lykke har gjort ende
lig regnskab for sin afgift af den årl. visse og uvisse rente og indkomst
af Dronningborg slot og len fra philippi jacobi 1647, da han fik det
efter afd. Knud Ulfeldt, og til årsdagen 1648, da han igen blev det kvit.
Han har desuden gjort regnskab for de unionspengeskatter og tiende
skatter, for 2 procent af den hovedstol, en del borgere i Randers har
haft udestående på rente, samt bådsmandshvervningsskat og korn
skatter i lenet. Han har gjort forklaring på boskab og varer, han har
modtaget på slottet til inventarium og igen afleveret. Han er intet
blevet skyldig efter de på rentekammeret indleverede regnskaber,
mandtaller og inventariumsregistre, og kongen lader ham og arvin
ger kvit, fri og kravsløse. JR, 11, 57. K.

19. jan. (Frederiksborg) Thiis Bochgow fik konfirmation på sin bestall. [af 18. maj 1622, se KB 1621-23, 355] som fisker i dyrehaven ved
Frederiksborg med årl. løn på 16 dl., 3 dl. kostpenge mdl. og en sædv.
hofklædning. Udt. i SjR, 22, 111.

19. jan. (Frederiksborg) Bestalling for Jacob Jensen som lademager.
Han skal årl. have en skipperkost, en sædv. hofklædning og fri våning i
Kbh. samt, når han beordres til Frederiksborg eller andetsteds i
kongens tjeneste, fri vogn. Han skal, så vidt hans kunst vedkommer,
og det anvises ham, vedligeholde kongens rejse gewehr og det gewehr, som findes på Sparepenge, og ellers fra nyt skaffe det gewehr,
som kongen bliver til sinds at lade ham forfærdige. Hertil skal skaffes
ham fornødent træ og ben. Hans besolding skal angå fra [tom plads til
datoen] sidst forleden. SjR, 22, 112. (Tr.: KD, III, 306).
19. jan. (Frederiksborg) Henrik Ramel fik brev på en måneds tid at
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måtte forløves til Jyll. til skifte efter sin hustrus afd. moder. Dog skal
han anordne, at intet under hans fravær forsømmes på Sorø akademi.
Udt. i SjT, 31,54.
20. jan. (Frederiksborg) A.b. Johan Cortricht har været arresteret og
anholdt, men er nu igen med kongens vilje og viden løsgivet. Fogder,
lensmænd og andre, som det vedkommer, og som han besøger her
med, skal uden forhindring eller ophold lade ham passere frit. SjR,

22, 112.
20. jan. (Frederiksborg) Helmer von Oldenborg fik brev at befordres
i kongens køkken, når han igen indkommer her i riget. Udt. i SjR, 22,

113. K.
20. jan. (Frederiksborg) A.b. Fru Regitze Grubbe, afd. Hans Ulriks,
havde Christian 4.s benådningsbreve af 1. marts og 14. nov. 1647 [KB

1647, 59 og 348] på fri husværelse, ildebrand samt foder og mål på 4
heste og græsning til 6 køer på Esrum. Hun søger konfirmation herpå,
men da det ikke kan forundes hende på den begærede måde, bevilges
der hende i stedet af rentekammeret 300 rd. årl., at regne fra 25.
[23.?] nov. 1648. SjR, 22, 113.
20. jan. (Frederiksborg) Ms. til statholder hr. Joakim Gersdorff. Afd.
mester Felix Rotgieters børns formynder havde 12 okt. 1641 er
hvervet, og borger i Helsingør Gaspar Fincke den Unge som en af FRs
døtres ægtemand den 16. dec. 1647 [KB 1647, 390] fået fornyet
Christian 4.s befaling til rentemestrene om snarest at betale [hans
anpart af kongens gæld på 1.500 rd. til FR]. Da det dog påklages ikke
at være sket, skal JG anordne, at CF snarest muligt betales hans
anpart. SjT, 31, 54.

20. jan. (Frederiksborg) Hr. Joakim Gersdorff fik brev at betale
Helmer von Oldenborg og Johan Buchman, som har tjent Christian 4.
i køkkenet, deres resterende løn. Udt. i SjT, 31, 54.
20. jan. (Frederiksborg) Bevilling. Johan Georg Rublachert har be
gæret at måtte oprette et apotek på Bornholm og falholde medika
menter og tilhørende gewurtz. Da der intet apotek er på øen, bevilges
det ham med frihed for al borgerlig og bys tynge. Han skal altid holde
gode og friske varer til billig pris, men det skal ikke være under-
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såtterne på øen forment at købe speceri til husbehov andre steder.
SkR, 6, 47. K.
20. jan. (Frederiksborg) Ms. til landsdommerne i JylL Hvad Niels
Nielsen, født i Kelleb [?], har andraget ang. landstingsskriveren, kan
de erfare af hans hosføjede supplikation. De skal snarest erklære sig
om hans angivende og sagens beskaffenhed. JT, 12, 78.
20. jan. (Frederiksborg) Ms. til fru Margrete Lunge. Hun skal er
klære, om der mellem slotsfogden på Koldinghus og hans søn er sket
nogen akkord om slotsfogedbestillingen og på hvilken måde. JT, 12,

78.'
21. jan. (Frederiksborg) A.b. Mester Caspar Fincke har efter Christi
an 4.s befaling påbegyndt et jerngitterværk, som skulle bruges i Skt.
Anna Rotunda til en prædikestol. Da en del deraf allerede er forfærdiget, skal mester Hans Suitzer med 2 andre smede besigtige det
og erklære, hvor mange skippd. der allerede er forfærdiget, og hvad
hver skippd. med arbejdsløn kan være værd og bør koste. SjR, 22, 113.

K.
21. jan. (Frederiksborg) Hr. Joakim Gersdorff fik brev at betale Sille,
afd. mag. Oluf Vinds, hendes afd. mands resterende besolding som
hofprædikant, når midler dertil findes. Udt. i SjT, 31, 54.
21. jan. (Frederiksborg) Tolderne i Øresund fik brev at lade 24 foder
rhinskvin passere toldfrit gennem Øresund denne ene gang, når
kongen af Polens fuldmægtig Hans Klocker eller dennes fuldmægtig i
år ankommer dertil. Udt. i SjT, 31, 54.
22. jan. (Frederiksborg) (Kontrafejer)1 Reinert Peitersen fik bevill.
årl. fra brevets dato indtil videre at måtte få af provianthuset 10 td. rug
og 10 td. byg. Udt. i SjR, 22, 114. K.
1) Således if. udskrift på K.

22. jan. (Frederiksborg) Bevilling. Der behøves en til altid at holde
gewehret på Sparepenge forsvarligt rent og færdigt. Da mester Peter
Kathoff som tilsynsmand smst. tilbyder med sine folk, som han vil
holde dertil, at gøre det, hvis der forundes ham en skipperkost derfor,
bevilges denne ham indtil videre at regne fra nytårsdag 1649. SjR, 22,

114.
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22. jan. (Frederiksborg) Otte Pogwisch fik brev at Hans Jørgens må
forundes »Rønnehus« ved Frederiksborg slot, liggende i en af van

gene, på samme vilkår som hans formænd. Udt. i SjT, 31, 54. Orig. i
Frederiksborg lens ark., LAK.
22. jan. (Frederiksborg) Ms. til Falk Gøye og Ejler Høeg. Det er
berettet kongen af Casper v. Buchwald t. Pronstorf, Henrik v. Buchwald t. Nordsee og fru Catrine, afd. Godske Wensins, deres fuld
mægtig Peder Nielsen, at de i Christian 4.s tid har forhvervet befaling
til adressaterne om at meddele dem rigtighed om det udlæg, som er
sket efter afd. fru Emerentze, afd. Claus Brockenhuus’, da de som afd.
Claus v. Buchwalds arvinger mener sig højligt interesserede deri,
hvilket dog endnu ikke er sket, idet kun kreditorernes fordring er
tilstillet dem. De skal lade nævnte fuldmægtig få den udlægsfor
handling, som ved dem er sket efter fru Emerentze, Claus Brocken

huus’. FT, 7, 22.
22. jan. (Frederiksborg) Ms. til Henrik Thott. Sognepr. i Randers hr.
Lave Gundersen har andraget, at hans formand har haft 40 læs ved
årl. af kronens skove i Dronningborg len, hvilket også tidl. lensmand
Frands Lykke har bekræftet. Kongen godkender, at også LG årl. må få
40 læs ved, som HT skal anvise ham. JT, 12, 79. K.
22. jan. (Frederiksborg) Ms. til hr. Anders Bille. Da det falder dem i
Holsten alt for tungt at underholde de 120 mand med tilhørende
officerer, som efter forrige ordre til ham skal bruges til fæstningen
Flensborgs [Rendsborgs1] sikring, da der er indkvarteret en del sven
ske folk i Holsten, skal han anordne, at der i endnu en måned
forskaffes de 120 mand underhold af riget ud over, hvad der efter
forrige ordre er givet dem. JT, 12, 79. K.
1) Således også K.

22. jan. (Frederiksborg) Ms. til Erik Grubbe og bispen i Århus. M.
Jens Dolmer har andraget om at måtte bevilges foregående års ind
komst af domkirkens kald i Arhus, så længe han har haft det, og indtil
m. Jacob Knudsen er blevet kaldet dertil i hans sted, idet han beretter,
at den øverste kapellan hr. Sven Arreboe, som har været hans pro
kurator og i hans fravær if. fuldmagt har oppebåret landgilden og
anden vis indkomst, har delt den mellem sig og den anden kapellan,
da JD var kommet i ulejlighed, og nu forholder ham den, uanset at JD
formener, at de burde lade sig nøje med det uvisse af kaldet, som han
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har lovet dem, da han fik sit kaldsbrev, ligesom de havde i den forrige
sognepræst m. Christens tid, da han var suspenderet fra embedet, og
de betjente kaldet for ham, idet JD også foregiver at have anvendt en
del penge og andet på residensens reparation, som han mener med
rette skal gives ham igen af sin efterfølger JK, da det kommer ham til
gode. Adressaterne skal med kgl. fuldmagt kalde JK,JD og kapella
nerne for sig, forhøre dem herom og siden forlige dem eller adskille
dem ved endelig dom. JT, 12, 79. K.
23. jan. (Frederiksborg) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev med hospi
talsforstanderen at indtage Mogens Gregersen i Slagelse hospital, når
der bliver plads ledig, og underholde ham lige med andre hospi

talslemmer smst. Udt. i SjT, 31, 54.
Tilf.: Ligesådant brev fik Arent von der Kuhla og hospitalsfor
standeren at lade OlufJespersen indkomme i Helsingør hospital, og
hr. Niels Trolle og hospitalsforstanderen at lade Hans Slemand ind
komme i Roskilde hospital.
23. jan. (Frederiksborg) Ms. til Morten Mikkelsen. Kongen har be
vilget, at fru Regitze Grubbe, afd. Hans Ulriks, i stedet for de 3 td.
havre, hun hidtil har fået hver uge på provianthuset, såvel som hø,
strøelse og andet, hun har haft efter Christian 4.s benådningsbrev, årl.
på rentekammeret får 300 rd., regnet fra 25. nov. 1648. SjT, 31, 55.
24. jan. (Frederiksborg) Konfirmation på bestall. af 27. juni 1648 fra
Arent von der Kuhla til Hans Hasselberg som glarmester på Kron
borg. Den tidligere glarmester på Frederiksborg slot, som også ved
ligeholdt Kronborgs vinduer, er død, og AK har derfor på kongens
behag antaget indvåner i Helsingør HH til at vedligeholde vinduerne
på Kronborg. Han skal herfor årl. have 50 rd. Men når gemakker,
kamre eller andre huse inde på slottet eller uden for skal besættes med
nye vinduer, skal han betales billig og ret arbejdsløn herfor. SjR, 22,
114. K.
25. jan. (Frederiksborg) Kongens kusk Anders Ottesen fik brev på en
skipperkost indtil videre. Udt. i SjR, 22, 115.

26. jan. (Frederiksborg) Hans Pedersen i Hillerød fik bevill. på at få
100 rd. årl. på livstid af Frederiksborg lens indkomst fra brevets dato.

Udt. i SjR, 22, 115.
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28. jan. (Frederiksborg) Skøde. Hr. Niels Trolle får mod betaling
skøde på kronens højhed ogjus patronatus til Hyllinge kirke i Roskil
de len samt kirketienden af sognet, herligheden til præstegd. og

degnestavn smst. og kirkens rettighed i flg. kirkejorder, som tilhører
kirken: en jord i Kyndeløse, skylder årl. 1 pd. byg, en jord i Nr.
Hyllinge, skylder 3 td. byg, en jord i Kirke Hyllinge, skylder 10 skp.
rug og 10 skp. byg, et stykkejord på Li. Karleby mark, skylder 4 mk., et
hus i Ejby, skylder 3 mk. Kongen forbeholder sig, at, hvad Christian 4.
har forordnet og funderet om sognets kongetiende, forbliver uforkrænket. NT skal ikke være berettiget til at afkorte præst eller degn
det ringeste af deres rente eller tilliggende. Han skal if. ordinansen
svare bispens og provstens gæsteri som af arilds tid. Og ingen præst
må kaldes, som ikke først er overhørt af bispen og fundet duelig. NT
må selv ansætte kirkeværger, forhøre kirkens regnskaber og dis
ponere over kirkens indkomst til dens bedste. Han skal vedligeholde
den ustraffeligt. Kirketienden må han selv bruge eller forunde, hvem
han vil, for billig fæste og afgift. Men hvis nogen nød tilstøder riget,
skal kirken og dens tjenere efter formue komme til hjælp, efter som
det bevilges og påbydes. SjR, 22, 115-118. (Jf. Kr.Sk., II, 7).
28. jan. (Frederiksborg) Bevilling. Kongens snedker Claus Gabriell

bevilges indtil videre af toldboden i Helsingør 30 rd. til husleje. Han
skal bo i Helsingør eller Hillerød, så han altid kan være ved hånden,
når han bliver fordret. SjR, 22, 118.
29. jan. (Frederiksborg) Ms. til Oluf Brockenhuus. Kongen har anset
for godt, at hr. Niels Trolle fra Roskilde len skal gøre udlæg aflige så
meget gods, som fra Kbh. len skal udlægges til gældens betaling, og
derimod under Roskilde len modtage Kbh. lens gods, hvilket også er
sket. OB skal derfor ikke mere befatte sig med det fra Kbh. len
udlagte, da det til anden ordning skal svare under Roskilde len, og NT
gøre regnskab for det. SjT, 31, 55.

29. jan. (Frederiksborg) Jægermester Hans Dibolt fik brev at lade
Christen Bollesen på ansøgning for betaling få 4 stk. dåvildt på de
steder, det skader kongens vildtbane mindst. Udt. i SjT, 31, 55.
29. jan. (Frederiksborg) Bevilling. Mester Niels Pedersen Koch, som
over 30 år har tjent Christian 4., begærer, at Vejle mølle, som er
bevilget ham kvit og fri på livstid, også må bevilges hans hustru på livs
tid, da den er meget brøstfældig, og der til dens reparation kræves
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bekostning. Det bevilges, at hans hustru må beholde den kvit og fri sin
livstid, dog skal de begge, så længe de har den, holde den forsvarligt
ved magt. JR, 11, 158.
30. jan. (Frederiksborg) Bestalling for Simon Jonsen som visitør i
Øresund. Han skal fra brevets dato i årl. løn have 250 rd. og samme
andel i det, der konfiskeres, som andre før ham. SjR, 22, 119.
30. jan. (Frederiksborg) Bestalling for mester Casper Herbach til at
forfærdige alt arbejde, som bliver ham befalet af kongen, og som han
kan gøre. Hertil skal han på egen bekostning holde en dygtig svend.
Men hvis der betroes ham meget arbejde, som hurtigt skal gøres
færdigt, så der behøves flere svende, må han antage dem på kongens
bekostning, til dette arbejde er gjort færdigt, hvori ingen hindring
skal gøres ham af håndværkslavet eller mestrene, det være sig guld

smede, snedkere, smede eller andre i Kbh. Han skal årl. af renteriet
have 500 rd. til gode rede samt flg. genant [af provianthuset]: 5 pd.
rug, 7 pd. malt, 3 lispd. humle, 2 td. gryn, 2 td. ærter, 1 td. smør, !/;
skippd. bergefisk, 2 td. sild, 2 td. torsk, 2 td. spansk salt, 2 td. saltet
oksekød, 4 svin, 8 lam og 10 »stacke faffner« ved, desuden skal
forskaffes ham de materialer samt træ og kul, som han behøver til sit
arbejde. Besoldingen begynder fra 6. okt. 1648. SjR, 22, 119.
30. jan. (Frederiksborg) Vinskænk Henrik Winterberg fik brev på 40
rd. årl. af renteriet til husleje indtil videre. Udt. i SjR, 22, 120.
30. jan. (Frederiksborg) Bestalling for hr. Joakim Gersdorff t. Tunbyholm som statholder i Kbh. Der er herfor i årl. besolding bevilget
ham 5.000 rd., som i 4 kvartaler å 1.250 rd. til gode rede skal betales
ham af rentekammeret, indtil han kan blive forsynet med len, hvor
efter der skal afkortes så meget, som lenets indkomst kan andrage.

Besoldingen skal regnes fra skt. mortens dag sidst forleden. SjR, 22,
120.
30. jan. (Frederiksborg) Smed i den store smedje på Bremerholm
mester Hans Ulrich fik 100 kurantdi. årl. forbedring på sin sædv. løn
at regne fra brevets dato, dog ej at udtydes til nogen konsekvens for

hans efterkommere. Udt. i SjR, 22, 121.
30. jan. (Frederiksborg) Skøde. Tilsynsmand på Kronborg Hans
Johan Witt får skøde på en plads i Helsingør næst uden for den
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nederste Kronborg-port på højre side, når man går fra slottet i byen.
Den er 44 al. lang og 34 al. bred og strækker sig til [den] grønne haves
mur, og på den står et 18 bindinger langt hus. HJW og arvinger må
nyde plads og hus til evindelig ejendom og gøre sig det så nyttigt, de
kan. SjR, 22, 121.
30. jan. (Frederiksborg) Tolderne i Sundet fik brev at lade hertuginde
Elisabeth t. Stettin og Pommerns fuldmægtig for denne ene gang
passere med 12 foder rhinskvin. Udt. i SjT, 31, 55.
30. jan. (Frederiksborg) Hr. Ove Giedde fik brev, at kongen til
førstkommende philippi jacobi vil forlene ham meH Herredsvad klo

sters len. Udt. i SkT, 8, 16.
30. jan. (Frederiksborg)1 Bjørn Ulfeldt fik brev til næste philippi
jacobi at skulle forlenes med Helsingborg len. Udt. i SkT, 8, 23. K.
1) Indført ml. breve af 27. marts og 1. april. I margen tilføjet: Dette skulle have
været indført pag. 16.

30. jan. (Frederiksborg) Ms. til Erik Rosenkrantz. Han skal til prinses
sen årl. erlægge 400 rd. af kommissarietolden i Loll. og Falster for den
afkortning, der sker hende i jordebogen og dens indkomst for de
bøndergde, der er udlagt til officererne smst., som det er sket i
prinsens tid. SmT, 8, 5.

31. jan. (Frederiksborg) Konfirmation på bestalling af 17. maj 1639
[KB 1637-39, 781] for Claus von Dam som rotgieter i Kbh. efter afd.

Felix Fuchs. SjR, 22, 122. (Tr.: KD, III, 306).
31. jan. (Frederiksborg) Bevilling. Gesebrecht Modes bevilges indtil
videre for den tjeneste, hendes afd. husbond Robert Willomsen har
gjort Christian 4., og da han i denne tjeneste blev skudt, 100 kurantdi.
årl. af klædekammeret. SjR, 22, 122.

31. jan. (Frederiksborg) Konfirmation på Christian 4.s forpagtnings
brev til Christen Bollesen på Abrahamstrup med tilliggende bønder
og tjenere, dog skal han af den årl. afgift, regnet fra philippi jacobi
sidst forleden, erlægge 1.000 rd. til Jacob Grubbe t. Røgle, og for det
resterende klarere på tilbørlige steder. SjR, 22, 123.
31. jan. (Frederiksborg) Bestalling for dr. Otte Sperling som medi-
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cus. Han skal, så ofte han af kongen tilsiges, indfinde sig til den
fastsatte tid, men i øvrigt må han opholde sig, hvor det lyster ham,
enten her i riget, i Slesvig eller Holsten eller i Hamborg. Han skal
herfor af rentekammeret årl. gives 400 rd. til gode rede. Bestall. og løn
skal regnes fra 1. maj 1648. SjR, 22, 123.
31. jan. (Frederiksborg) Mester Hans Ulrich fik konf. på sin bestall.
som smed i den store smedje på Bremerholm. »Og lyder ord fra ord
som hans bestallingsbrev, der findes indført udi Christiani Qvarti

regist. folio 99, sub dato 19. maj 1639« [KB 1637-39, 790]. Udt. i SjR,
22, 124.
31. jan. (Frederiksborg) Konfirmation på Christian 4.s bestall. af 14.
febr. 1643 [KB 1642-43, 407] for Jens Gartner [som gartner ved
Lundegårds have ved Kronborg]. Han skal yderligere have 8 og 36
kurantdi. årl. til hhv. løn og kostpenge for en dreng. SjR, 22, 124.
31. jan. (Frederiksborg) Ms. til Jacob Grubbe. Kongen har af Abra-

hamstrup lens indkomst, indtil han forsynes dermed eller med et
andet len, bevilget ham 1.000 rd. årl., som forpagteren smst. Christen
Bollesen efter given ordre skal betale, regnet fra philippijacobi 1648.
SjT, 31, 55.
31. jan. (Frederiksborg) Følgebrev. Kronens bønder i Kristianstad
len, som MalteJuul tidligere har haft, skal fra philippijacobi 1649
svare hr. Henrik Lindenov deres årl. landgilde, gæsteri, sagefald, ægt
og al anden rente og rettighed, som de plejer at gøre og give til kronen
fra arilds tid. HL skal til gengæld holde dem ved lov, skel og ret og ikke
tilstede, at de forurettes mod loven. SkR, 6, 48. K.

Tilf.: Ligesådanne breve fik bønderne i Herredsvad kl. len at svare
hr. Ove Giedde, bønderne i Koldinghus len at svare Ebbe Gylden
stierne, bønderne i Havreballegårds len at svare Niels Krag og bøn
derne i Lunde og Jegindø at svare Erik Grubbe.
31. jan. (Frederiksborg) Ms. til Erik Grubbe. Han skal til philippi
jacobi 1649 i stedet for Arhusgård have Lund på Mors. JT, 12, 80. K.
1. febr. (Frederiksborg) Bestalling. Kongen har i sin tjeneste1 antaget
[adelsmand] Hans Georg von Delow t. Ruppertzgaue [?]. Han må dog,
indtil han får ordre om at indfinde sig, opholde sig, hvor han vil. Han
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skal at regne fra brevets dato i årl. besolding af rentekammeret til gode
rede betales 400 rd. SjR, 22, 125.
1) Det oplyses ikke, hvilken tjeneste der er tale om.

1. febr. (Frederiksborg) Abraham Plato fik brev på 400 rd. årl.
pension at modtage på rentekammeret fra brevets dato. Udt. i SjR, 22,
125.
1. febr. (Frederiksborg) Jean Roye1 fik brev at nedsætte sig i Kbh. og
dér holde herberge, hvorfor der er bevilget ham frihed for skat og
indkvartering. Udt. i SjR, 22, 125. K. (Tr.: KD, III, 307).
1) Indførslen har Reoy, K har Roye.

1. febr. (Frederiksborg) Bevilling. Tolder i Kbh. Henrik Møller har
andraget, at han af afd. Hans Smalkalis børn har tilforhandlet sig
Hjortholm mølle med tilliggende, og har begæret, at der må forundes
ham, hans hustru og et af deres børn nogen frihed derpå, da der på
møllens bygning og tilhørende dæmninger må anvendes stor repara
tionsbekostning, hvis andre møller, liggende på samme strøm, skal
blive ved ved magt. Det bevilges, at HM, hans hustru og datteren Ane
Catrine at regne fra philippi jacobi sidst forleden på livstid må nyde
møllen med den ålegård, hestehave og andet tilliggende, ligesom HS
har haft den, kvit og fri for landgilde, ægt, arbejde og anden sådan
tynge og besværing, og derved indrette andre værker, så vidt strøm
men kan tåle det. Og efter deres død må hans arvinger eller de, som af
dem køber møllen, også beholde den uden nogen videre afgift end 50
rd. årl. og 100 sldl. i stedsmål, når nogen forandring sker. Det skal
også være HM, hustru og arvinger tilladt at fiske med ruser i kronens
nærmeste søer, dog ikke til salg, men kun til eget husbehov. Og der
bevilges årl. 100 læs ved og fornødent bygningstømmer til stedets
vedligeholdelse, som skal udvises af lensmanden på Kbh. slot. Des
uden er forundt HM og hustru i forpagtning 16 gde i Virum, mod årl.
at betale disses landgilde i rede penge fra førstkommende philippi
jacobi efter jordebogen og flg. takst: for en td. rug og mel 10 mk., for
en td. byg 9 mk., for en td. havre 5 mk., for en ko 5 kurantdi., for et lam
4 mk., for en gås 20 sk., for en høne 10 sk., og af hver gd. undtagen
fogdens, 4 rd. arbejdspenge, hvilket tilsammen skal beløbe sig til 219
rd. 5 mk. 4 sk. Hvad angår skoven til Virum og olden deri samt det
uvisse, som årl. kan falde hos Virum-bønderne, skal forholdes som
hidtil og alene gøres kongen rede og regnskab. HM og hustru skal
holde bønderne ved lov, ret og skel og ikke besvære dem med nye
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pålæg, og de skal vedligeholde møllen, møllediger, sluser og dæm
ninger forsvarligt på egen bekostning. SjR, 22, 125-128. K.
1. febr. (Frederiksborg) Skøde. Mestersvend på Bremerholm Hans
Ulrick Suitzer1 får skøde på en plads, jord, fri grund og ejendom
mellem den gamle Østerport og Holmens port mellem Eske Nielsens
plads og vandporten. Den er ud til gaden fra ENs plads op til vand
porten fra syd til nord 25 al. bred og ud til rivieren fra ENs plads til
vandporten ligeledes fra syd til nord 25 al. bred, fra gaden til rivieren
op til EN er den fra vest til øst 45 al. lang og ligeså til fra gaden til
rivieren og vandporten fra vest til øst 45 al. Han skal på pladsen opføre
en god købstadbygning. SjR, 22, 125. (Tr.: KD, III, 307).
1) Efternavnet fremgår af overskriften og af registret.

1. febr. (Frederiksborg) Hr. Christoffer Urne fik brev at lade under
søge nogle bønders klagemål fra hans len efter deres supplikationer
og siden erklære sig for kongen herom. Udt. i SjT, 31, 55.
1. febr. (Frederiksborg) Ms. til hr. Axel Urup. Han har andraget, at
han af kongens kammerskriver og omslagsforvalter til Kieler omslag
har modtaget 2.500 rd., som han har forpligtet sig til at erlægge
kongen inden 6 uger. Da det nu snart er tiden, hvor der kan fortsættes
med Kbh.s fæstningsarbejde, og da adskillige materialer i tide skal
købes dertil, godkender kongen, at de 2.500 rd. må anses som udlagt
til fæstningen. SjT, 31, 56. K. Orig. i DKanc. B 167f.
1. febr. (Frederiksborg) Ms. til Oluf Brockenhuus. Tolder i Kbh.
Henrik Møller er bevilget i forpagtning Virum by og de derboende
bønders landgilde for en vis årl. afgift, så vidt angår det visse. OB skal
tilholde bønderne herefter at svare ham den visse landgilde og ægt og
arbejde; men mht. det uvisse og skovene skal der som hidtil alene
gøres kongen regnskab. Virums bønder, som hidtil har tjent OB til
hans fiskeri, skal herefter forskånes derfor, men det tillades i stedet
OB at bruge bønderne i Værløselille og Kollekolle. Da Virum-bønderne og de, som til gældens betaling skal udskilles, ikke mere kan
arbejde på ladegden, skal OB ligne dette arbejde ligeligst muligt på de
andre bønder i Kbh. len. SjT, 31, 56. K.

2. febr. (Frederiksborg) Jørgen Mogensen Kaas fik følgebrev til
bønderne i Jungshoved len. Udt. i SjR, 22, 128. K.
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2. febr. (Frederiksborg) Hr. Joakim Gersdorff fik brev at lade kon
gens livmedicus dr. Jacobus Janus få 800 rd. af hans resterende løn, så
snart der er midler dertil. Udt. i SjT, 31, 56. K.
2. febr. (Frederiksborg) Jægermester fik brev at lade fru Christence
Lindenov, afd. Claus Sesteds, til sin afd. husbonds begravelse for
betaling få 4 store dyr og 4 rådyr og lade dem skyde, hvor det skader
vildtbanen mindst. Udt. i SjT, 31, 56. K.
2. febr. (Frederiksborg) Gældsbrev. Kongen skylder iht. skøde tolder
i Helsingør Jonas Heinemark og medarvinger 3.500 rd. for en gård i
Haderslev med tilbehør, som han har købt af ham. Beløbet skal betales
JH og medinteressenter 11. dec. 1649, dog uden renter. Men hvis
pengene bliver stående, skal der årl. svares 6% i rente. JR, 11, 159.

2. febr. (Frederiksborg) Skøde til kongen fra Jonas Heinemark på en
plads ved Haderslev slot, strækkende sig i bredden fra afd. Henrik
Olufsen Kleinsmeds hus til graven for kongens have og i længden
langs graven til byens grav, med derpå stående gård og våninger, som

er tilfaldetJH og medarvinger efter deres afd. svoger, tidl. amtsskriver
på Haderslevhus Claus Knudsen. JR, 11, 167.
Tilf., dat. 1. marts 1649 (i kancelliet på Frederiksborg): Da kongen
har købt min gård i Haderslev, som han tilforn har haft til leje, harjeg
|JH] for den leje, kongen skulle give mig, intet at prætendere.
2. febr. (Frederiksborg) Ms. til fru Margrete Lunge. Da kongen har
forordnet Laurids Boyesen til fiskemester i Koldinghus len, skal hun
ved uvildige dannemænd, som har forstand derpå, lade syne alle
kronens damme i lenet, da mange af dem i den svenske fejde er
gennemstukne og afløbne og siden har ligget øde og forfaldne. De
skal tilstille hende en skriftlig beretning herom og en fortegnelse over,
hvilke tilhørende fiskeredskaber der nu findes. JT, 12, 81. K.
Tilf.: Ligesådant brev fik hr. Oluf Parsberg.
3. febr. (Frederiksborg) Bestalling for Henrik Kempff til at lade sig
bruge i kongens tjeneste1, når og hvor det befales ham. Han skal
herfor, at regne fra nytårsdag 1649, i årl. besolding have 100 rd. af
kongens eget kammer og en sædv. hofklædning, som han skal tage på
klædekammeret. SjR, 22, 128.
1) Det oplyses ikke, hvilken tjeneste der er tale om.

1649

39

3. febr. (Frederiksborg) Hr. Joakim Gersdorff fik brev snarest at
afregne med ham [dr. Jacobus Janus] til nytårsdag sidstforleden, forat
han kan vide, hvad han har at fordre hos kongen. Udt. i SjT, 31,56. K.
3. febr. (Frederiksborg) Ms. til Otte Pogwisch. Det sommer- og
vinterved, som af bønderne her på lenet årl. plejer at hidføres, er
mestendels indført og forbrugt foruden 8 læs hjælpeved, som har
været pålagt hver helgd., og der er kun lidt eller intet i forråd. Da en
stor del derfor endnu behøves, skal OP ved varigt godt føre, og inden
pløjetiden indfalder, tilholde bønderne her på lenet, som ikke plejer
at age ved, såvel som underfogder og gårdsiddere, i særdeleshed i
Melby s. og i Hald og Ullerup byer, at de, for at de andre bønder bedre
kan blive ved magt, skal komme dem til hjælp, så de i indeværende
vinter hidager og indbringer lige så meget hjælpeved, som herefter
påbydes de andre. Da de i Kregme og Vinderød sogne er forordnet til
at drage »vaden« [voddet?] på Arresø, godkender kongen, at de må
forskånes for det halve. Da der her [ved Frederiksborg slot] under
tiden, når det er nødvendigt, plejer at antages folk, som lønnes af
bønderne, til at hugge og save i vedhaven, og siden at skaffe det op på
slottet, og for at bønderne pga. de folk, de skal holde i vedhaven, ikke
skal hindres i at hugge veddet og hidføre det fra skoven, skal 16 karle
indtil videre forordnes dertil og underholdes af bønderne som tilforn,
der i vedhaven kan hugge, save og på slottet opbære veddet. Udt. i SjT,
31. 56. K (hvorefter gengivet her, da indførslen er ufuldstændig og
rummer fejl).
3. febr. (Frederiksborg) Jørgen Mogensen Kaas fik brev, at kongen er
til sinds til førstkommende philippi jacobi at forlene ham med Jungshoved len, hvorpå han siden skal få forleningsbrev. Udt. i SjT, 31, 57.

K.
3. febr. (Frederiksborg) Ms. til fru Christence Lindenov. Hindsgavl
len forundes hende fra brevets dato til philippi jacobi 1650, således
som hendes afd. husbond hidtil har haft det. FT, 7, 22.
5. febr. (Kbh.) Christianshavns by fik konfirmation på sine privilegi
er. »Lydende ligesom den konfirmation på Helsingør bys privilegier,
som findes indført supra fol. 60« [30. nov. 1648]. Udt. i SjR, 22, 128. K.

(Tr.: KD, I, 669).
5. febr. (Kbh.) Forleningsbrev1 til Erik Grubbe på Lund i Mors samt
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Jegindø fra philippi jacobi 1649. Afgift for lenets visse og uvisse rente
og indkomst og for avlen af Lundegård: 250 rd. at levere på egen
bekostning i rentekammeret uden afkortning, være sig for mageskif
tegods, øde og forarmede bønder, herredsfogder, delefogder, ting
skrivere, gde udlagt til officerer eller andre privilegerede, som er
forlenet med krongods, reparation af møller eller anden afkortning.
Han må ikke tilskrive kongen nogen omkostning på ladegden eller
dens avl. (Skbi. 4 ('/io af det uvisse). Indkomsten af bønder og gods,
som fra Hald slot eller andre len er lagt til Lundegårds len, skal efter
regnskab komme kongen til bedste. (Skbi. 9, 10 (tjene m. 1 gerust
hest), 11, 16, 17 og 18). JR, 11, 160-162. K.
1) Der henvises til skabelon for forleningsbreve i KB 1648, side 10 f.

5. febr. (Kbh.) Forleningsbrev1 til Niels Krag på Arhusgård fra philip
pi jacobi 1649. Genant: 500 kurantdi., 7 læster rug, 8 læster byg, 450
td. havre, 10 td. smør, 30 brændsvin, 150 får og lam, 100 gæs, 200
høns. Hvad indkomsten efter jordebogens ordlyd yderligere kan
andrage, skal efter regnskab komme kongen til gode, og over genanten må NK intet tilskrive sig. (Skbi. 2, 3, 4 (‘/io af det uvisse), 5, 6, 10
(tjene m. 8 geruste heste), 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 og 19).
JR, 11, 162-167. K. Orig. i Arhusgård lensrgsk.
1) Der henvises til skabelon for forleningsbreve i KB 1648, side 10 f.

5. febr. (Kbh.) Befaling om overlevering af len. Peder Lange t.
Kærgård og Jørgen Juul t. Agersbøl skal med kgl. fuldmagt være til
stede, når Margrete Lunge, afd. Mogens Billes, til Ebbe Gyldenstierne
overleverer Koldinghus slot og len, og de skal til EG overdrage hvad
inventarium, breve, registre, jordebøger og alt andet, som findes ved
lenet og bør overleveres. De skal besigtige bygningerne, om de er ved
magt, og granske skovene og give deres forretning beskrevet til EG.

JR, 11, 169. K.
Tilf.: [Tilsvarende befalinger til]: Gunde Rosenkrantz og Christof
fer Bille at levere Niels Krag Århusgård, Thomas Kaas og Hansjuel at
levere Erik Grubbe Lund på Mors, oberst Kratz og Christoffer Valkendorf at levere hr. Henrik Lindenov Kristianstad, Jacob Grubbe og Iver
Krabbe at levere Bjørn Ulfeldt Helsingborg, Otte Thott og Jacob
Gabbe at levere Ove Giedde Herredsvad kloster og hr. Sigvard Urne
og Rønnow Bille at levere Jørgen Kaas Jungshoved.
6. febr. (Kbh.) Peder Lauritsen fik konfirmation på sin bestall. som
portner i porten for Bremerholm. »Og lyder ord fra ord som hans
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bestallingsbrev ... i Christiani Qvarti regist. for 1646, fol. 498« [KB
1646, 174]. SjR, 22, 128. K.
6. febr. (Kbh.) Hr. Daniel Jacobsen fik brev at være skibspræst, og
hans besolding at regnes fra philippijacobi 1649. Udt. i SjR, 22, 128.

K.
6. febr. (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev snarest på rentekam
meret at lade gennemse nærværende supplikanters1 fordring med
tilhørende beviser [for forstrækninger], som de beretter at have gjort

til kobberværkets fornødenhed i Østerdalen, og sende kongen sin
erklæring om, hvorvidt de med rette har noget at fordre og da hvor
meget. Udt. i SjT, 31, 57. K.
1) Hvem de er, nævnes hverken i indførslen eller i K.

6. febr. (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev af fru Ingeborg Ulfstand
til hofholdningens fornødenhed for ringest mulige køb at købe 60
øksne og 100 lam eller beder eller derover, som han siden skal levere
til hofmarskal Pentz. Desuden skal han af de første fra Norge an
kommende penge levere hofmarskallen 4.000 rd. til håndpenge, som
denne skal anvende efterhånden til daglig brug og deraf betale, hvad
han af godt folk allerede har oppebåret til hofholdningen eller be
høver i fremtiden. Udt. i SjT, 31, 57. K.
6. febr. (Kbh.) Henrik Ramel fik brev, at han efter egen begæring til
førstkommende philippi jacobi må dimitteres fra det kgl. adelige
akademi Sorø. Udt. i SjT, 31, 57. K.
6. febr. (Kbh.) Falk Gøye fik brev, at kongen vil have ham tilbetroet i
Henrik Ramels sted fra førstkommende philippi jacobi at være hof
mester over Sorø akademi og skole. Udt. i SjT, 31, 57. K.
6. febr. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev også i indeværende år at udvise
hospitalsforstanderen i Roskilde 100 læs ved af Abrahamstrup lens
skove. Udt. i SjT, 31, 57. K. Orig. i Frederiksborg lens ark., LAK.
6. febr. (Kbh.) Jægermester fik brev at lade Manderup Due til en af
hans sønners begravelse for betaling få 3 store dyr og 2 rådyr. Udt. i

SjT, 31, 58. K.
6. febr. (Kbh.) Tolderne i Sundet fik brev at erlægge grev Makey hans
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resterende pension og vartpenge, som i alt beløber sig til 2.000 rd., i
de 3 flg. år med 600 rd. i år og 700 rd. i hvert af de 2 næste år. Udt. i
SjT, 31, 58. K.
6. febr. (Kbh.) Ms. til Palle Urne og hr. Henrik Lindenov. Hr. Ove
Giedde har til magelæg begæret gods, tilhørende Lunde kapitel [se
14. dec. og 22. dec. 1649]. De skal besigtige godset sammen med
Lunde kapitels fuldmægtig. SkT, 8, 16. (Efter hr. kanslers ordre) K.
6. febr. (Kbh.) Lunde kapitel fik brev at lade deres fuldmægtig
deltage i besigtigelsen af det gods, der af Ove Giedde ønskes mage

lagt. Udt. i SkT, 8, 17. (Efter hr. kanslers ordre) K.
6. febr. (Kbh.) Ms. til hr. Henning Valkendorf. Henning Pogwisch t.
Hollufgård begærer til magelæg flg. gods i Skt. Hans klosters len: i
Odense h. i Killerup [4? gde] (Hans Clemmedsen, Peder Ibsen, Hans
Pedersen og Knud Madsen) - imod flg. gods: i Asum h. i Allerup 1 gd.
(Knud Rasmussen), i Turup [Torup] 1 gd. (Knud Andersen), i Odense
h. i Volderslev 1 gd. (Laurids Jensen). HV skal erklære, om det
begærede gods kan undværes imod det tilbudte. FT, 7, 23.
6. febr. (Kbh.) Bevilling. Hofprædikant hr. Lauridsjacobsen bevilges
det prælatur og kannikedømme i Arhus domkirke, som Jochum Jør
gens af Christian 4. var forlenet med, men nu for sine årsager har
mistet. Han skal overtage det til påske 1649 og nyde det med bønder,
tjenere og al anden rettighed indtil videre, dog således, at når han
ikke er i kongens daglige tjeneste, skal han residere ved domkirken og
gøre samme tynge og tjeneste i og uden for den som andre resideren

de kanniker smst. og være undergivet den gejstlige ordinans og
kapitlets statutter. Han skal holde residensen ved magt og bønderne
ved lov, skel og ret og ikke forurette nogen mod loven eller besvære
dem med ny indfæstning eller andet usædvanligt pålæg, og ikke
forhugge eller lade forhugge skovene. JR, 11, 170.
6. febr. (Kbh.) Ms. til fru Margrete Lunge. Hvad bønderne i Holmans
og Elbo herreder har andraget om hendes afd. husbond, kan hun
erfare af deres hosfølgende supplikation, hvorom hun skal erklære
sig. JT, 12,81.
6. febr. (Kbh.) Ms. til Laurids Pogwisch. Kongen har bevilget tidl.
sognepr. i Christianpris hr. Daniel Jacobsen et års løn fra philippi
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jacobi 1648 til årsdagen 1649, som LP skal lade ham få mod af
kortning i sit regnskab. JT, 12, 81. K.
6. febr. (Kbh.) Ms. til rigens marsk. Han har tilforn fået ordre om at
sende 120 mand til fæstningen Rendsborgs sikring og om deres
underhold i 2 måneder. Hvis de ikke allerede er sendt, skal det ske
snarest, og han skal anordne, at de i 2 måneder underholdes her af
riget, da de dér i landet har ringe midler dertil, og da fæstningens

sikring er kongen og riget meget magtpåliggende. Han skal desuden
henlægge et kompagni til hest på grænserne til Nørrejyll. med halv
delen i Ribe og halvdelen i Kolding til at »batere« og sikre vejen, så
ingen aftakkede soldater eller andre mod officerernes ordre kan
begive sig derud og tilføje undersåtterne skade og ulempe, og de skal
befales at holde god orden og ingen, hverken kongens egne eller
andre, forurette i ringeste måde. JT, 12, 82. K.
6. febr. (Kbh.) Ms. til hr. Anders Bille og Erik Juel. Hvad bønderne i

Holmans og Elbo herreder har andraget, kan de erfare af deres
hosfølgende supplikation. De skal snarest erklære sig herom. JT, 12,
82.
7. febr. (Kbh.) Claus Scheer fik brev at være gartner i kongens
køkkenhave ved Kbh. og at have samme løn og kostpenge som hans
formand Laurs Mikkelsen. Udt. i SjR, 22, 129. K. Indl. 6. febr.
7. febr. (Kbh.) Bevilling. Bomslutter Jens Olsen har anholdt om at
beholde den bomslutterbestilling, han nogen tid har betjent. Det
bevilges ham, så længe han forholder sig vel, og der ingen billige
klagemål kommer over ham. SjR, 22, 129. K. (Tr.: KD, III, 307).
7. febr. (Kbh.) Mester Hans Annemøller fik konfirmation på sin
bestall. som mestertømmermand. »Lyder ord fra ord som det tilforn
findes indført i Christiani Qvarti regist. pro anno 1633, folio 188«. [KB
1633-34, 312]. SjR, 22, 129.

7.1 febr. (Kbh.) Adelsbrev. Hofmarskal Adam Henrik Pentz t. Warlitz
har efter recessen og håndfæstningen begæret, at han og hans hustru
Eva Biilow må bevilges at være delagtige i dansk ridderskabs adelige
rettighed og friheder. Da han i Christian 4.s tid har tjent kongen og
riget og endnu er i kongens daglige tjeneste og desuden for kongen og
hans dertil forordnede råd har bevist både sin og sin hustrus adelige
aner og herkomst og aflagt sin ed, har kongen med rigsrådets samtyk-
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ke bevilget, at han og hans hustru herefter må kendes, antages og
anses for danske herremænd og adelsfolk og nyde alle adelige privile
gier og immuniteter, som andre indfødte ædlinge er forlenet med.
SjR, 22, 129.
1) Rettet fra 6.

7. febr. (Kbh.) Hr. Hans Lindenov fik brev at erklære, hvordan (den
for drab i Kalundborg fængslede)1 Frederik Jacobsens undvigelse er
foregået, og om den er sket pga. byfogdens forsømmelse. Udt. i SjT,
31,58. K.
1) Således if. K.

7. febr. (Kbh.) Ms. til hr. Joakim Gersdorff, Adam Henrik Pentz og
Oluf Brockenhuus. Forpagtningen af ladegdene ved Kbh. og Fre
deriksborg er opsagt Peder Svenske til philippi jacobi 1649. Han
begærer at måtte beholde køerne derpå og græs til sit kvæg i for
pagtning til skt. mortensdag, da han nu ikke så hastig kan sælge det.
Dette godkendes, og adressaterne skal på kongens ratifikation for
handle med ham, hvad han skal give for køer og græs til mortensdag.
Og hvis de skønner, at det kan være kongen til gavn, at han beholder
køerne længere, må de også slutte med ham derom, dog at avlen
forbeholdes kongen, og at denne tager og beholder for billig pris, som
skal godtgøres i forpagtningen, smør, mælk og andet til hofhold
ningens behov samt græs og foder til øksne og andet, som kan sendes
derhen, til det skal slagtes og bruges til hofholdningens behov. Udt. i
SjT, 31, 58. K (hvorefter gengivet her, da indførslen er mangelfuld).
7. febr. (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev på rentekammeret at
lade afregne med Bartholomæus Mikkelsen efter de beviser og andre
dokumenter, han kan fremlægge på, hvor meget kalk han har leveret.
Udt. i SjT, 31,58. K.

7. febr. (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev at lade betale snedker på
Holmen Søren Ibsen 400 rd. af hans resterende tilkrav, når han har

midler dertil. Udt. i SjT, 31, 58.
7. febr. (Kbh.) Hr. Christoffer Ulfeldt og hr. Niels Krabbe fik hver
især brev om i deres len snarest at lade hugge og til tøjhusets behov
sende 100 læs hasselstager å 3 til 3 V2 al. længde, læsset beregnet til 150
stager, og desuden 15 læs trøskede kæppe, som skal bruges til kongens

krudtmølle. Udt. i SkT, 8, 17. K.
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7. febr. (Kbh.) Ms. til hr. Niels Krabbe. Lensmand i Kristianopel hr.
Axel Urup er befalet at have opsigt med fortifikationerne her i riget og

herfor bevilget 1.000 spdl. fra den tid, han sidst fik betaling. NK skal
indtil videre årl. betale ham dem af kommissarietolden. SkT, 8, 17. K.
7. febr. (Kbh.) Ms. til hr. Falk Lykke. Borger i Christianshavn Bartholomæus Mikkelsen søger hos kongen betaling for 56 læster stenkul,
som han beretter at have leveret i Malmø fæstning, da FL komman
derede der, fra en kalkovn, som hans hustru da ejede ved byen. FL skal
erklære, om hans angivende er sandt, så han i bekræftende fald kan få
anvisning på behørige steder. SkT, 8, 17. K.
7. febr. (Kbh.) Ms. til hr. Mogens Kaas og bispen i Fyn. Hr. Wentzel
Rothkirck har begæret jus patronatus til Svanninge kirke, som er
sognekirke til hans gd. Stensgård i Sallinge h. De skal undersøge dets
beskaffenhed og erklære, om der findes andre adelsfolk i sognet, som
det kan være præjudicerligt, om kirken har jordegods, hvad be
holdning der findes, og, hvis kongetienden er tillagt nogen, om jus da
uden nogens præjudice kan forundes WR, når han og arvinger svarer
den årl. afgift deraf og stedsmål, når den blev ledig, eller om nogen
anden consideration kan være til hinder for at opfylde begæringen.

FT, 7, 23.
7. febr. (Kbh.) Ms. til hr. Steen Bille og Henning Pogwisch. Hr.
Wentzel Rothkirck har til magelæg begæret gods i Millinge mod gods i

Vester Egense [se mageskifte 15. dec. 1649]. De skal besigtige godset i
overværelse af hr. Henning Valkendorf. FT, 7, 24. (Efter hr. kanslers
ordre) K.
7. febr. (Kbh.) Ms. til hr. Henning Valkendorf. Han skal overvære
Steen Billes og Henning Pogwisch’ besigtigelse af det gods, Wentzel
Rothkirck ønsker mageskiftet. FT, 7, 25.
7. febr. (Kbh.) Ms. til Laurids Pogwisch. Han skal snarest til hr. Axel
Urup levere, hvad Christianpris len fra philippi jacobi 1648 til 1649
»over lensmandens genant og de behørige udgifter kan drage«, og
tage kvittering derpå af ham. JT, 12, 83. K.
7. febr. (Kbh.) Ms. til hr. Gregers Krabbe. Maren Jensdatter har
andraget, at Fredericus Volchmarus i Holsten volder hende stor
fortræd i en gældsfordring på 2.000 rd. hovedstol med resterende
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rente, som hun efter en til hende udstedt obligation har hos borgme
ster og råd i Lybæk. Hun begærer, at hendes kapital med rente må
indføres her i riget og nedsættes »på en ret«, for at hun her efter lands
lov ved sit rette værneting må søges tilbørligt af hvem, der har nogen
retmæssig tiltale til hende ang. de nævnte penge. For at kongen kan
blive forskånet for hendes videre overløb, og for at ingen skal betages
sin retmæssige tiltale til pengene, skal GK forhøre sig hos borgmester
og råd i Varde, hvor MJ bor, om de på hendes bekostning vil tage
pengene fra Lybæk til sig, når hovedbrevet, mod nøjagtig forsikring til
hende, blev dem tilstillet, og siden i et år lade pengene blive hos sig i
retten, for at enhver, som havde noget at tale derpå, kunne gøre det til
hendes rette værneting, og for at hun, såfremt ingen med rette kunne
bevise, at hun ikke var berettiget dertil, kunne blive hovedstol og
renter mægtig. JT, 12, 83. K.
8. febr. (Kbh.) Malene hr. Jacobs i Kalvehave fik brev at være fri for
ægt og arbejde indtil videre. Udt. i SjR, 22, 130.
8. febr. (Kbh.)1 Konfirmation på Islandske kompagnis privilegier af
10.2 juni 1634 [KB 1633-34, 651-54]. SjR, 22, 140-144.
1) Indført ml. breve af 23. og 26. febr.
2) I KB 1633-34, 651-54 er privilegierne dat. 16. juni 1634.

9. febr. (Kbh.) Forleningsbrev. Preben Banner får kvit og frit uden al

afgift i forlening det gods i Sallinge h., som afd. fru Sidsel Høeg sidst
var forlenet med af Christian 4.: 4 gde i Gestelev s. og by og 3 gde m.
gadehuse i Vantinge s. og by. Han skal holde bønderne ved lov, ret og
skel og ingen forurette mod loven eller besvære med nyt og usædv.
pålæg, og han må ikke lade skovene forhugge til upligt. FR, 6, 44. K.
Orig. i DKanc. B 167a.
10. febr. (Frederiksborg) Hr. Joakim Gersdorff fik brev straks med
nærværende snedker at lade hidsende 2 tylter tørre blekingeplanker,
>/2 tylt svenske fyrredeler, 1.000 »orloffsøm«, 1.000 »tycker« og 2 Ipd.
lim [kalk?], hvortil han også skal forskaffe ham en afrustvognene, som
kan age det hid. Udt. i SjT, 31, 58. K.

11. febr. (Frederiksborg) Ms. til bisperne i begge riger. Gud har
velsignet dronningen med livsfrugt, og bisperne skal tilholde præ
sterne efter prædiken at gøre bøn om, at en nådig og god forløsning i
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rette tid må undes hende, kongen og rigerne til glæde. SjT, 31, 58. K.
Orig. i Ribe bispeark. (C4-252), LAV.
11. febr. (Frederiksborg) Hr. Christoffer Ulfeldt fik brev at erklære
sig udførligt på to ham tilsendte menige Farholt sognemænds supplikationer. Udt. i SkT, 8, 18. K. Indl. 11. febr.? Jf. indl. 2. marts.
12. febr. (Frederiksborg) Ms. til dr. [Jacob] Fabricius og dr. Ludolphus Neuman. Peder Thygesen i Hillerød har begæret konfirma
tion på Christian 4.s benådningsbrev på alene at være badskær i
Hillerød. Det eragtes fornødent, før den meddeles ham, at erfare, om
han er så dygtig i badskærkunsten, at han kan gøre alle, som behøver
ham, fornøden tjeneste. De skal derfor eksaminere ham og erfare, om
han er tilstrækkelig dygtig i badskærhåndværket og -kunsten. SjR, 22,
130. K.
13. febr. (Frederiksborg) Georgius Sidow fik bestall. som diskantist
med 300 rd. i årl. pension og en årl. hofklædning at regne fra

nytårsdag 1649. Udt. i SjR, 22, 130.
13. febr. (Frederiksborg) Bevilling. Hr. Jacob i Sandby og hr. Hans i
Nordrup har andraget, at deres præstegde og gods er ganske af
brændt ved ulykkelig ildebrand, og har begæret at forskånes for dette
års skat. Da deres angivende bekræftes, bevilges det ansøgte. SjR, 22,
130. K.
13. febr. (Frederiksborg) Bevilling. Der bevilges indtil videre for
stander for Vartov hospital ved Kbh. Niels Pedersen til de fattiges
behov mod betaling 80 læs ved i Kbh. lens skove. Lensmanden skal
lade ham få disse 80 læs af fornede træer og vindfælder, hvor det kan
ske uden skovens skade, dog skal det hentes på de udviste steder af
hospitalets tjenere. SjR, 22, 131. K. (Tr.: KD, III, 307).
13. febr. (Frederiksborg) Sognepr. i Holbæk hr. Søren May fik brev at
måtte få af hver kirke i Sjæll. stift, som har forråd, 1 rd. til sin
afbrændte præstegds reparation, og at præsterne undsætter ham med
noget. Udt. i SjR, 22, 131.
13. febr.1 (Frederiksborg) Ms. til hr. Tage Thott. Sognepr. t. Seude m.
Anders Sørensen har andraget, at hans præstegd. for nogen tid siden
er brændt to gange, hvilket bekræftes af dr. Peder Vinstrup. 11 skal
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forunde ham noget bygningstømmer af kronens skove. SkT, 8, 18. K.
1) Indført ml. breve af 22. febr. og 3. marts.

15. febr. (Frederiksborg) Konfirmation på Christian 4.s bevill. af 8.
maj 1639 [KB 1637-39, 749] for Poul Rumlers søn Christian Poulsen
på fæste af Esrum mølle efter faderens død. SjR, 22, 131. K. Indl. 4.
juli.
15. febr. (Frederiksborg) Michael Krakowitz fik konf. på sin bestall.
som organist. »Og lyder ord fra ord, som det findes tilforn indført udi
Christiani Qvarti regist. pro anno 1633, fol. 140« [KB 1633-34, 236].
SjR, 22, 132.

15. febr. (Frederiksborg) Ms. til hr. Joakim Gersdorff. Landgrevin
den af Hessen har tilskrevet kongen, at nogle metalstykker, som
dronningen af Sverige havde foræret hende, og hvis størrelse hosføjede designation udviser, i forleden svenske fejde er anholdt i
Sundet og gjort til prise. Hun begærer, at de må tilbagegives hende,
da hun ikke var interesseret i nævnte krig, hvorom hun også har
ansøgt Christian 4. JG skal undersøge, om stykkerne endnu findes på
tøjhuset, eller hvor de er kommet hen. Herom skal han sende be
retning til kancelliet, så kongen kan vide at besvare hendes begæring.
SjT, 31, 59. K.
15. febr. (Frederiksborg) Hr. Joakim Gersdorff fik brev snarest at
lade betale byskriver i Kbh. Arent Berntsen 553 rd. af først ind
kommende penge, og når der er midler dertil, for levering af mur- og
tagsten, (hvorfor han var tilsagt betaling til martini sidstleden, da han
af borgmester i Bergen Rasmus Lauritzen nu søges og trænges hårdt
for denne sum)1. Udt. i SjT, 31, 59. K.
1) Således if. K.

15. febr. (Frederiksborg) Hr. Joakim Gersdorff fik brev at forhandle
med Hans Hoffmand om betalingen for den begærede ødeplads i
skansen på Christianshavn på hjørnet ved stranden, hvis JG eragter, at
den i betaling for HHs tilgodehavende kan forundes ham uden
fortifikationens og andres skade. Dog skal han efter eget tilbud igen
opfylde »rundelet«. JG skal indgive sin forretning i kancelliet, så skøde
på pladsen kan gives HH, om den forundes ham. Udt. i SjT, 31,59. K.
(Tr.: KD, V, 323).
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15. febr. (Frederiksborg) Arent von der Kuhla fik brev at hjælpe

Johan Bonnadt til rette efter hans hosføjede supplikation, så vidt lov
og ret tilsteder. Udt. i SjT, 31, 59. K.
15. febr. (Frederiksborg) Ms. til Laurids Pogwisch. Hvad Jens Smed,
Joest Bock, Hartvig Bremer, Hendrich zur Myllen Kock og Jochum
Brandt har andraget om deres huse og våninger samt derpå stående
bygning i Christianpris, kan han erfare af deres hosføjede supplika
tion. Han skal erklære sig om nævnte våningers beskaffenhed og
derhos lade dem besigtige og vurdere af uvildige mænd, som har
forstand derpå, og sende relation herom til kancelliet. JT, 12, 84. K.

16. febr. (Frederiksborg) Konfirmation på bestall. fra Christian 4. af
8. aug. 1647 [KB 1647, 262] for Arent Sundtum som vejer, vrager,
tæller og måler på Bremerholm, provianthuset og tøjhuset. SjR, 22,
132-135.
16. febr. (Frederiksborg) Bestalling for Henrik Olpmand som gart
ner i de 3 haver ved Frederiksborg slot. Han skal herfor fra nytårsdag
1649 have i årl. løn 35 rd., 20 rd. i kostpenge og 15 rd. for en klædning,
samt til 2 svende og en dreng 4 sldl. mdl. til hver i kostpenge, og til
hver svend i årsløn 16 rd. og til drengen 10 rd., hvilket skal erlægges
ham af kongens eget kammer. Desuden er der bevilget ham fri hus
værelse, græsgang til 3 køer, hver dag om vinteren et lys, årl. 30 læs
ved til ildebrændsel, et fedt svin, 4 pd. malt, 16 skp. humle, 16 td. rug
og /2 td. smør, som skal betales ham her af skriverstuen. SjR, 22, 135.
16. febr. (Frederiksborg) Bevilling. Augustinus Weker [jf. KB 1648,
172] bevilges til sit underhold indtil videre årl. 10 td. rug og 10 td. byg,
som skal gives ham af skriverstuen her på Frederiksborg slot fra

brevets dato. SjR, 22, 136.
16. febr. (Frederiksborg) Hr. Joakim Gersdorff fik brev, når han har
midler dertil, at betale Abel Sandberg det tilkrav på 594 ¥2 rd. 8 sk.,
som hendes afd. husbond er givet i betaling af Hille Hansen efter
nogle af rigens hofmester påskrevne sedler. Udt. i SjT, 31, 59. K.
16. febr. (Frederiksborg) Hr. Joakim Gersdorff fik brev at lade
borgerne i Christianshavn udvise en anden plads til at holde brødsalg
på i stedet for den, de tilforn har haft og nu mistet, og siden berette
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kongen om dens længde og bredde. Udt. i SjT, 31,59. K. (Tr.: KD, V,
323).
17. febr. (Frederiksborg) Konfirmation på bestall. fra Christian 4. af
15. maj 1647 [KB 1647, 154] for Albret Haelwegh som kobberstikker.

SjR, 22, 136.
17. febr. (Frederiksborg) Hr. Joakim Gersdorff fik brev at lade
erlægge til dr. Jesper Brochmand, dr. Hans Reisener og borgmestre i
Kbh. Hans Nickelsen og Hans Nansen så meget som muligt til de
fattige husarmes underhold, når han har midler dertil. Udt. i SjT, 31,
59. K, (Tr.: KD, V, 324).
17. febr. (Frederiksborg) Ms. til tolderne i Sundet. Borgmester ogråd
i Lybæk har andraget, at to af deres borgere, Peder Meyers og Hendrick Bremers, agter at indskibe og med skipper Hendrick Widricks
og Mathis Johansen til Portugal at sende 40 jerngøtlinger og 100
skpd. kugler, og har begæret, at de må passere gennem Sundet
dermed. Dette godkendes, dog at de betaler den tilbørlige told. SjT,
31,60. K.
17. febr. (Frederiksborg) Ms. til hr. Henning Valkendorf. Han har
begæret, at der må bevilges noget til reparation af staldene, laderne
og andre huse på Skt. Hans klosters ladegd., som er meget brøstfældige. Kongen godkender, at der hertil anvendes 700 rd., dog skal
alt ske med ringeste bekostning. FT, 7, 26.

17. febr. (Frederiksborg) Ms. til fru Margrete Lunge. Thomas Simon
sen i Borup i Elbo h. har andraget, at han er ganske forarmet og ved
sygdom på sine heste og hopper kommet således til agters, at han
absolut behøver afslag på sin landgilde. Da ML bekræfter hans an
givende, godkender kongen, at han må forskånes for nærværende års
landgilde. JT, 12, 84. Orig. i Koldinghus lensrgsk.
17. febr. (Frederiksborg) Ms. til Erik Grubbe og hosptalsforstanderen i Arhus. De skal lade Jacob Jensen i Hørret komme i hospitalet,
når der bliver plads ledig, og underholde ham lige med de andre
hospitalslemmer. JT, 12, 85.
18. febr. (Frederiksborg) Hr. Joakim Gersdorff fik brev, at 115 rd.,
som afd. Folrad Lampe er blevet skyldig for hans len i Nordlandene,
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må afkortes i den resterende rente af 2.000 rd., som FL havde lånt
prinsen. Udt. i SjT, 31, 60.
18. febr. (Frederiksborg) Hofmarskal Adam Henrik Pentz fik brev at
tilforordne 12 af kongens tjenere, tjenende i gården, der snarest [som
gårdsret] skal indstævne de interesserede for sig og efter vidnesbyrd
og andet, som forelægges dem, skal kende og dømme i den drabssag,
hvor snedkersvenden i Hillerød er død af den skade, han fik af en
enspænder. Udt. i SjT, 31, 60. K.

18. febr. (Frederiksborg) Ms. til Hans Wulff Unger. Hvad Villads
Andersen, Knud Thomasen og Christen Sørensen har andraget, kan
han erfare af deres hosføjede supplikation. Han skal snarest erklære
sig herom. JT, 12, 85.
19. febr. (Frederiksborg) Bevilling. Skibskapt. Nicolaus Hansen be
vilges 100 kurantdi.s forbedring af den løn på 200 kurantdi., han har
Christian 4.s brev på. SjR, 22, 137.
19. febr. (Frederiksborg) Bevilling for fru Anne Sofie Liitzow til på én
gang fra Danmark at måtte udføre 3 køer, 2 heste og 1 par øksne, dog
mod told. Hun skal aflevere dette åbne brev og pas til tolderne dér,
hvor udførselen sker. SjR, 22, 137.
19. febr. (Frederiksborg) Hr. Joakim Gersdorff fik brev snarest at
afregne med Johan Georg von Delow for hans tjeneste her i riget og
siden, efter som midlerne kan strække til og han på kongens vegne
kan forenes med ham, betale ham til visse terminer. Udt. i SjT, 31,60.

K.
19. febr. (Frederiksborg) Hr. Sigvard Urne fik brev at undersøge det,
som Christoffer Olsen supplicerer mod hans ridefoged, og siden
sende erklæring herom til kancelliet. Udt. i SjT, 31, 60. K.
19. febr. (Frederiksborg) Ms. til Otte Pogwisch, hr. Laurids Jacobsen
og mag. Hans Husvig. Det begæres, at de Hillerød skole af Christian 4.
tillagte sognes degnerente må uddeles til børnene særskilt1 og ikke,
som hidtil, føres i en sum med skolens rentepenge, hvoraf børnenes
kost betales, da adressaterne mener, at det kommer skolen til større
forbedring, idet flere disciple derved kan hjælpes til underhold og
deres tal derved med tiden øges. Da fundatsen tillader dette, god-

52

1649

kender kongen, at degnerenten indtil videre uddeles til børnene
særskilt1, for at flere børn ved dette beneficium2 kunne lokkes hid til
skolen. SjT, 31, 60. K.
1) Skriveren har fejlagtigt gengivet K.s »udj seer« som »i Sorøe«, hvilket jo efter
sammenhængen er helt uden mening. Også overskriften siger, at adressaterne fik
brev om Sorø.
2) K har tydeligt »Benevicam«. Betydningen heraf har ikke kunnet fastslås. Der er
mul. tale om en forskrivning for det »beneficium«, som indførslen har.

19. febr. (Frederiksborg) Ms. til kapitlet i Arhus. Kongens sekretær
Gabriel Knudsen Akeleye t. Hjulerød er for nogen tid siden af Christi
an 4. forlenet med Fuolbye præbende i Århus domkirke. Han har
klaget over, at han udelukkes fra i kapitlet at nyde boms communibus
tamquam non residens (skønt han virkelig er i kongens daglige tjeneste
og derfor, som altid har været sædvane, bør holdes pro residente uden
nogen derom forudgående erindring), hvorpå begyndelse af kapitlet
er gjort med det commune gods, som er faldet efter kongens livmedicus
dr. Jacob Fabricius, siden han med kongens bevill. afstod sit af Christi
an 4. forlenede præbende i kapitlet til dr. Simon Pauli. Kapitlet skal
derfor tilskifte GKA så meget i dr. JFs bonis communibus, som han, om
han personlig residerede ved kapitlet, kunne tilkomme, og så frem
deles, så længe han er i kongens daglige tjeneste, lade ham nyde sin
rettighed i alt andet herefter faldende commun gods og andre kapitels
rettigheder lige med andre ved kapitlet residerende kanniker. SjT,
31,61.
19. febr. (Frederiksborg) Oluf Brockenhuus fik brev at have flittigt
indseende med, at ingen understår sig i at jage på Amager eller skyde
harer eller fjedervildt eller andet, og hvis nogen betrædes heri, at de
da straffes vedbørligt. Udt. i SjT, 31, 61. K.
19. febr. (Frederiksborg) Ms. til hr. Ove Giedde. Fru Karen Lykke,
afd. Gabriel Kruses t. Engeltofte begærer til magelæg flg. gde i Her
redsvad klosters len i Fieringtoffte s. ved hendes gd. Snellerød: Munckegaard (Tue Poulsen) skylder 1 fj. smør, 1 td. havre, 7Yz mk. 8 alb.
gæsteri, en mølle, kaldet Dybedal (Gudmand Tøstesen) skylder 1 fj.
smør - imod 2 gde i Søndersleff s. 1. i Søndersleff by (Mikkel Poulsen)
skylder 1 fj. smør, 1 td. havre, 1 fødenød, 1 rd. gæsteri, 2. Kampholm
(Sven Pedersen) skylder 1 fj. smør, 10 sk. landgildepenge Yi teje. OG
skal erklære, om det begærede kan undværes mod det tilbudte. SkT, 8,
18. K.
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19. febr.1 (Kbh.) Jacob von Arn og Bjørn Machabæus fik befaling at
være til stede, når Claus Gagge leverer fra sig Falk Mostes ogjfr. Beate
Mostes værgemål til Corfitz Gabrielsen Akeleye. Udt. i SkT, 8, 78.
1) Indført ml. breve af 15. og 19. dec.

19. febr. (Frederiksborg) Ms. til kapitlet i Århus, [ordret som det i
SjT, 31, 61 indførte]. JT, 12, 85. K.1
1) Det er fmtl. ved en fejl, at dette ms. er indført i SjT. Den eneste forskel ml. de to
indførsler er, at præbendet i JT kaldes Forbye, i SjT Fuolbye. K har Foedbye.

19. febr. (Frederiksborg) Ms. til Frands Pogwisch. Hvad kirketjener
ne Simon Olufsen og Peder Poulsen samt kronens tjenere Poul Peder
sen, Mikkel Nielsen, Stephen Jepsen, Svenning Pedersen, Jens Jep
sen, Jesper Jensen, Christen Pedersen og Poul Mikkelsen har an
draget, kan han erfare af hosføjede kopi af deres supplikation. Da de
tilbyder at ville give dobbelt så meget landgilde og skyld som tilforn,
hvis de må blive under kronen og ikke ved mageskifte bortskiftes til
Sigvard Brockenhuus t. Ullerup, skal FP undersøge, om de har så
megen ejendom, at de kan svare dobbelt landgilde. Siden skal han
tage deres løfte til tinge, lade det indføre i tingbogen og herefter lade
det føre til regnskab. JT, 12, 86. K.

20. febr. (Frederiksborg) Bestalling for Jørgen Sørensen Dall som
sadelmager. Han skal udføre det arbejde, som pålægges ham af
kongens staldmester. Han skal fra nytårsdag 1649 i pension og besolding ligesom sin formand have 30 dl., en sædv. hofklædning og 5 V2
dl. mdl. i kostpenge samt fri våning, hvor og når han er til stede hos
kongen med sit håndværk og arbejde. SjR, 22, 137.
20. febr. (Frederiksborg) Oluf Pedersen i Køge kro fik bevill., at der
efter hans død må forholdes med kroens bygning ligesom med andre
bygninger på bøndergde i Kbh. len. Udt. i SjR, 22, 138. K.
20. febr. (Frederiksborg) Hr. Hans Lindenov fik brev at gøre jæger
mester Hans Dibolt al fornøden befordring, så han på Samsø kan få
200 harer og føre dem herover til at udsættes omkring Kbh. Udt. i SjT,

31, 61. K.
20. febr. (Frederiksborg) Hr. Joakim Gersdorff fik brev at tilholde
smeden på Holmen snarest at fremstille fornødne låse til kongens vej
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og »foreslaa« [fastgøre?] [dem], hvor det er fornødent, da det må
befrygtes, at vejen skal blive opkørt og fordærvet ved forestående
tøvejr, hvis den ikke i tide bliver lukket og »iagttagen«. Udt. i SjT, 31,
61. K. (Tr.: KD, V, 324).
20. febr. (Frederiksborg) Oluf Brockenhuus fik brev alvorligt at
tilholde dem, som bor på vejen i hans len, ligesom det er sket i

Christian 4.s tid, at have flittigt indseende med, at ingen andre bruger
den end de, som det er tilladt. Hvis nogen fordrister sig dertil, skal de
straffes vedbørligt. Udt. i SjT, 31, 61. K. (Tr.: KD, V, 324).
20. febr. (Frederiksborg) Admiral på Holmen Christoffer Lindenov
fik brev snarest, andre til afsky, ved galge og gren at lade henrette den
fange, som har stjålet på klædekammeret og opbrudt kirkeblokkene,
dog skal der gives ham fornøden tid til at berede sig kristeligt til
døden. Udt. i SjT, 31, 62. K. (Tr.: KD, V, 324).

20. febr. (Frederiksborg) Arrest. Borger i Hamborg Dirick v. Holtzes
fuldmægtig Hans Georg Wetken har på sin principals vegne andraget,
at Mathias Jensen, født i Ringkøbing, for nogle år siden if. obligation
er blevet DH en anselig sum penge skyldig for varer, som MJ har købt
af ham. Han begærer bevill. til at arrestere MJ, indtil han betaler DH,
hvad han if. rigtig håndskrift skylder ham. Da MJ er ugift og intetsteds
bosat, hvor han kan søges, bevilges det, at DH må lade ham arrestere,
til han contenterer ham enten med penge eller borgen. JR, 11, 171.
21. febr. (Frederiksborg) Ms. til Joakim Gersdorff. Kongen er Her
mand Cuntzen1 von Colin2 nogle 1.000 rd. skyldig for vin, han for
nogle år siden har købt af ham, hvilke penge også skulle være betalt til
omslag for nogle år siden if. kongens håndskrift. Nu begærer hans
fuldmægtig, at der i hans krav må godtgøres tolden på 300 øksne, som
han har købt i Danmark. Det godkender kongen, og JG skal gøre et

overslag på, hvad denne told kan beløbe sig til, at det kan afskrives på
hans obligation. SjT, 31, 62. K.
1) Således if. K. Indførslen kalder ham Lundtzen og registret Knudsen.
2) Således if. udskriften på K.

21. febr. (Frederiksborg) Hr. Niels Trolle fik brev at anordne, at
dronningens moder og broder, [når de] ankommer hos ham, bliver

vel holdt og befordret med traktement og fornøden befordring med
heste og vogne. Udt. i SjT, 31, 62.
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Tilf: Ligesådant brev fik Jørgen Seefeld, hr. Henning Valkendorf,
hr. Wentzel Rothkirck, hr. Mogens Kaas og hr. Jørgen Brahe.
21. febr. (Frederiksborg) Ms. til hr. Henning Valkendorf. Dron
ningens moder ventes med det første hid. Han skal møde hende i
Assens og ledsage hende og hendes følge til N. og se til, at hun på

rejsen bliver vel forsynet med traktement og befordringsskab. FT, 7,
26.
Tilf.: Ligesådant brev fik Steen Bille at ledsage dronningens brødre.
22. febr. (Frederiksborg) A.b. Holmens sognepr. mester Niels Chri
stensen Spend er i Christian 4.s tid den 10. jan 1643 [KB 1642-43, 382]
bevilget 70 rd. årl. af Holmens bøsse til lys, vin og brød i Holmens
kirke og de syge i sognet. Denne anordning konfirmeres, hvorimod
præsten skal være forpligtet til at forsyne Holmens kirke og de syge i
sognet samt kapellanerne med det fornødne lys, vin og brød, så ingen
klage derover kommer. Og da der af kongens boder i Kbh. såvel som
ved Skt. Annæ bro hidtil er givet penge til præsterne, skal dermed
ligeledes forholdes, som sket i Christian 4.s tid, og at pengene skal
indkræves af en vis person, som Holmens admiral skal forordne, og
siden deles i 4 parter, hvoraf sognepræsten skal nyde de 2 og hans to
kapellaner de andre 2. SjR, 22, 138. K.
22. febr. (Frederiksborg) Herman Luetzen i Køln fik bevill. til toldfrit
af riget at udføre 310 øksne, da han har erlagt tolden deraf i kongens
eget kammer. Udt. i SjR, 22, 138.
22. febr. (Frederiksborg) Gældsbrev. Kongen erklærer at skylde hr.
Niels Trolle t. Trolholm 1.984 rd., som loves betalt til førstkommende
Kieler omslag. SjR, 22, 139.
22. febr. (Frederiksborg) Hr. Niels Trolle og hospitalsforstanderen
fik brev at lade Niels Gnug indkomme i Roskilde hospital, når der
bliver plads ledig, og underholde ham lige med andre hospitalslem

mer smst. Udt. i SjT, 31, 62. K.
22. febr. (Frederiksborg) Hr. Tage Thott fik brev, at kongen på
begæring af Jacob Low i Nørre Børringe godkender, at hans datter,

som 3 gange har forset sig med lejermål, må forskånes for at straffes
med kagen »efter mandaten«, dog mod straks at rømme riget, hvis
hun ikke, om hun igen betrædes, vil udstå straffen. Udt. i SkT, 8, 18. K.

56

1649

23. febr. (Frederiksborg) Bevilling for Peder Thygesen at være bad
skær i Hillerød. Kongen forbeholder sig dog at indsætte en eller flere
badskærer efter tidens lejlighed, og hvis det eragtes gavnligt for byen.

SjR, 22, 139. K.
23. febr. (Frederiksborg) Ludvig Rosenkrantz fik bevill. på 200 rd.
årl. af rentekammeret indtil videre fra brevets dato. Udt. i SjR, 22,

140.
23. febr. (Frederiksborg) Hr. Joakim Gersdorff fik brev at anordne, at

urtegårdsmanden ved Frederiksborg Henrik Olpmand til havens
fornødenhed forskaffes 10jernspader, 8 jernskovle, 2 økser, 2 sakse, 3
»snedkniffue«, 2 kobber »giesskander« og 16 »hiulborder«. Udt. i SjT,
31,62. K.
23. febr. (Frederiksborg) Christoffer Lindenov fik brev at anordne, at
Jacob Jensen Lademagers hustru og børn, når det begæres, kommer
ned med et af de skibe, som skal opsendes til Norge efter materialer.
Udt. i SjT, 31,62. K.
23. febr. (Frederiksborg) Otte Pogwisch fik brev at lade have ind
seende med, at Peder Tygesen Bartskær i Hillerød ingen indpas sker
på hans bartskærhåndværk af bønhaser og fuskere, som ikke har lært
håndværket. Udt. i SjT, 31, 62. K. Orig. i Frederiksborg lens ark.,

LAK.
23. febr. (Frederiksborg) Ms. til hr. Gregers Krabbe. Hvad borger i
Lund Hans Schørenborg har andraget, kan han erfare af hans hos-

føjede supplikation. Han skal heri hjælpe ham til rette, så han uden
ophold kan komme til ende med den i Ribe verserende sag. JT, 12, 87.
24. febr. (Frederiksborg) Hr. Joakim Gersdorff fik brev at gøre sit
bedste for at tilvejebringe både proviant og penge, hvorved folket,
som daglig overløber kongen, så vidt muligt kan tilfredsstilles og
provianthuset og hofholdningen endnu nogen tid forsynes. Hvad han
i så måde optager og betaler eller for proviant udlover, må han igen af
kronens først indkommende penge modtage på renteriet til at betale
dem, hos hvem han får de nævnte penge. Udt. i SjT, 31, 62. K.
24. febr. (Frederiksborg) Hr. Joakim Gersdorff fik brev, så snart han
har midler dertil, at lade rotgieteren i Helsingør få 600 rd. af dem, han

har til gode for udført arbejde. Udt. i SjT, 31, 63. K.
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24. febr. (Frederiksborg) Alle lensmænd i Danmark og Norge und
tagen rigens hofmester hr. Corfitz Ulfeldt og statholder i Norge hr.
Hannibal Sehested fik brev uden nogen undskyldning at klarere på
rentekammeret til førstkommende philippi jacobi for alt, hvad de
resterer med. Udt. i SjT, 31, 63. K. Orig. i Frederiksborg lens ark.,

LAK.
24. febr. (Frederiksborg) Hans Jacobsen fik brev skriftlig at forfatte

og tilstille kongen sine rationes og årsager, hvorfor han formener, at
Kbh. bedst kunne sikres og befæstes på den måde og efter den
tegning, han har overleveret. Udt. i SjT, 31, 63. K. (Tr.: KD, V, 325).
24. febr.1 (Frederiksborg) Bevilling. Sognepr. t. Raaus og Welløff
sogne i Skåne hr. Jacob Gregersen har andraget, at hans præstegd. er
ganske afbrændt den 31. jan. sidst forleden, og har begæret hjælp til

genopbygningen. Det bevilges, at hver kirke i Skåne stift, som har
forråd, skal komme ham til hjælp med 1 rd., og præsterne opfordres
til at undsætte ham med noget. SkR, 6, 48.
1) Årstallet er rettet fra 1642 til 1648 og brevet er indført ml. breve af 31 .jan. og 3.
marts 1649. If. S. Cawallin: Lunds Stifts Herdaminne, 3, s. 363, Lund 1856, skal
brandhjælpen dog være bevilget 1649. 24. febr. 1648 opholdt kongen (Chr. 4.) sig
ikke på Frederiksborg, men i Kbh.

25. febr. (Frederiksborg) Ms. til hr. Christoffer Urne. En del af
Dragsholm lens bønder har til kongen overleveret en klage over hans

ridefoged og kornmåler, hvorpå CU har indgivet en erklæring, som
ord fra ord er blevet forelæst kongen. Da denne af CUs til bønderne
givne og siden til tinge i forleden år læste og påskrevne svar erfarer, at
CU har lovet enhver, som med billighed kan besvære sig over ridefog
den, når det blev ham tilkendegivet, at ville hjælpe ham til rette, men
da dog bøndernes supplikation er stilet i 4 sognes navn, hvori ingen er
navngivne, og da CU formener, at en del fra samme sogne ikke er
indforstået med en sådan supplikation, skal han, for at det sikkert kan
vides, hvem der klager, til tinge lade bekendtgøre, at hvem, som med
billighed kan besvære sig over ridefoged eller kornmåler, skal klage
og bevise det til tinge, hvor CU skal se til, at enhver vederfares lov og
ret, og hvis da ridefogdens og kornmålerens forseelse befindes, skal
han uden lang proces lade det tilbørligt straffe, og bønderne skal han
tiltale, hvis de angiver noget løgnagtigt, for at sådanne klager herefter
kan forekommes og kongen forskånes for videre overløb. SjT, 31, 63.
K. Orig. i indl. 12. febr. 1648.
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26. febr. (Frederiksborg) Konfirmation på Christian 4.s privilegium
af 30. dec. 1645 [KB 1644-45, 541] for fhv. tolder i Gliickstadt Søren

Terkelsen på fordanskning og trykning afÆZrrø. SjR, 22, 139. K (m.
orig. fra 30. dec. 1645 samt orig. afSTsbevill. af 6. maj 1647 [KB 1647,
142] på fritagelse for borgerlig bestilling og indkvartering vedlagt).
26. febr. (Kbh.) Konfirmation på bevill. fra Christian 4. af 6. maj 1647

[1647, 142] for fhv. tolder i Gliickstadt Søren Terkelsen på frihed for
borgerlig bestilling og indkvartering. SjR, 22, 144. K. (Om orig. se
konfirmation af samme dato på trykkepriv.).
26. febr. (Frederiksborg) Forpagtningsbrev. Christian 4. har for
nogen tid siden efter forpagtningsbrevets videre indhold forundt
Peder Svenske ladegdene ved Kbh. og Frederiksborg slotte i for

pagtning. PS har begæret at måtte beholde dem endnu nogen tid, og
de to ladegde bevilges ham efter forpagtningsbrevets indhold i endnu
2 år fra philippi jacobi 1649 for den deri specificerede afgift, dog på
flg. vilkår: 1. Han skal betale afgiften i rette tid på tilbørlige steder. 2.
Han skal til kongens fornødenhed og taffel årl. levere 3 ’/2 læst godt
smør, samlet på ladegdene og intet andet sted, hvormed han skal have
tilbørligt indseende, at det bliver renligt og vel tilgjort og medhandlet,
saltet med godt småt salt og siden velforvaret leveret i hele og halve
tønder, fjerdinger og ottinger, efter som det begæres. Smørret skal
godtgøres ham i afgiften efter den i forpagtningsbrevet pr. td. specifi
cerede pris. 3. Han skal uden betaling eller afkortning sommeren over
i ladegdenes vange og marker yde fri græsgang til 300, 400 eller højst
500 lam eller får og til de øksne, som efterhånden indkøbes til
hofholdningens behov, dog skal de, som vogter fårene, lammene eller
øksnene, imidlertid lønnes og underholdes af kongens køkkenskri
ver. 4. Han skal på hver ladegd. vinteren over holde på foder 20 øksne,
40 i alt, og 100 eller 150 får, som skal røgtes af hans egne folk. For
overfodring af hvert par øksne skal i afgiften kortes 4 kurantdi., for
fårenes fodring skal han betales efter billig takst og vurdering efter,
hvor lang tid de står der. 5. Han skal årl. til hofholdningen skaffe 20
gode fedekalve, som skal godtgøres i afgiften med 4 kurantdi. for en 4
uger gi. og velopfødet kalv. SjR, 22, 144. (Tr.: KD, III, 308).
26. febr. (Frederiksborg) Helmer Diriksen blev bevilget for lejermål
at udstå kirkens disciplin til froprædiken. Udt. i SjR, 22, 145.
26. febr. (Frederiksborg) Oluf Brockenhuus fik brev alvorligt at
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tilholde bønderne, som ligger under og med rette bør arbejde på ladegden, at de i rette tid og uden forsømmelse forretter det arbejde med
pløjning, såning, høst og andet, som de er pligtige at gøre og tilforn
har gjort, så Peder Svenske ingen billig årsag gives til at klage over
deres forsømmelse. Udt. i SjT, 31, 64. K. (Tr.: KD, V, 325).
Tilf.: Ligesådant brev fik Otte Pogwisch om Frederiksborg ladegd.
26. febr. (Frederiksborg) Ms. til rektor og de teologiske og juridiske

professorer ved Kbh. universitet. Et ca. 12 år gi. barn i Norge har slået
sit eget 11-årige søskendebarn ihjel, alene fordi han var bedre klædt,
og skjult liget i et morads, hvilket han selv efter pågribelse bekender.
Adressaterne skal afgive betænkning til kancelliet om, hvordan de
mener, manddraberen kan straffes, enten på livet eller på anden
måde. SjT, 31,64. K.
26. febr. (Frederiksborg) Bevilling. Sognepr. t. Haslund og Ølst
sogne hr. Otte Thomsen bevilges indtil videre 10 læs brændeved årl. af
kronens skove i Houlbjerg h. under Dronningborg slot, som skal
udvises ham af fogden smst. efter lensmandens befaling. JR, 11, 171.

K.
26. febr. (Frederiksborg) Ms. til Iver Kaas og Ove Lunov. Peder von
Gersdorff t. Sæbygård har andraget, at afd. Hans Lykke af hans afd.
fader Christoffer von Gersdorff har haft en gd., kaldet Søgård, med
tilliggende gods i forpagtning, og at hans arvinger har fragået arv og
gæld, samt at det løsøre, kvæg og fæmon, HL har efterladt sig på gden,

er registreret og findes til stede. Da PG skal overtage gden, besætte
den og drive den til næstkommende år, og han ikke kan befatte sig
dermed, før gden bliver ryddelig for det af HL efterladte løsøre, har
han begæret flg. befaling til adressaterne. De skal med kgl. fuldmagt
snarest begive sig til Søgård, modtage, hvad der efter registreringen
findes efter HL af løsøre, korn, kvæg og fæmon, lade det føre til
Thisted som nærmeste købstad, indsætte det dér i god forvaring og
efter uvildige dannemænds vurdering gøre det i penge og nedsætte
disse tillige med andet løsøre, som er i forvaring, til bedste for HLs
gældnere og kreditorer. JT, 12, 87. (Efter hr. kanslers ordre) K. Indl.
1. febr.
26. febr. (Frederiksborg) Ms. til Iver Kaas og Ove Lunov. Fru Birgitte

Sehested, afd. Hans Lykkes, har andraget, at hun pga. adskillig be
sværing og vidtløftighed, hendes afd. husbond har været i, har været
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nødt til at opbyde hans efterladte løsøre og formue til hans kreditorer
og at fragå arv og gæld. Hun har derfor begæret flg. befaling til
adressaterne. De skal med kgl. fuldmagt snarest indstævne kredi
torerne og likvidere HLs efterladte løsøre og formue mod gælden og
pro quota udlægge enhver, så vidt det rækker og med billighed kan
tilkomme dem. De skal desuden, efter forordningen, udlægge BS selv,
hvad hun har anvendt til HLs begravelse, hvilket hun med besværing
har optaget hos godt folk. JT, 12, 88. Indl. 1. febr.
27. febr. (Frederiksborg) Ms. til Erikjuel og Frands Pogwisch. En del
af afd. fru Else Thotts arvinger har begæret flg. befaling til adressater

ne. De skal med kgl. fuldmagt snarest indstævne hendes kreditorer og
de arvinger, som ikke har fragået arv og gæld, og til dem af boet
udlægge, hvad vitterlig gæld der findes, og mellem arvingerne skifte
det gods og løsøre, som enhver billigt eragtes at kunne tilkomme. Og
hvis nogen af kreditorerne eller arvingerne ikke møder til den be
rammede tid, skal deres anpart af godset og gælden dog udlægges og
hensættes i god forvaring. Desuden skal de efter arvens og gældens
beskaffenhed påkende, hvad ETs søster Margrete Andersdatter årl.
kan tilkomme til sit underhold. Og hvis nogen tvist opstår mellem
arvingerne, kreditorerne og MA, skal de forlige dem eller adskille
dem ved endelig dom. JT, 12, 89.
27. febr. (Frederiksborg) Befaling til bønderne i Dronningborg len.
Henrik Thott har andraget, at ladegdens tag er ganske brøstfældigt.
Da de fra gammel tid plejer at vedligeholde det, skal de snarest til dets
reparation af hver helgd. give en god trave langhalm og af en halvgd.
halvt så meget, hvori hverken fogder, skrivere eller sandemænd, som i
denne tid bedst formår det, skal være forskånede. JT, 12, 90. (Efter hr.

kanslers ordre) K.
27. febr. (Frederiksborg) Ms. til Otte Krag. Han har tilkendegivet, at
Vrags [Vrads?] kirke i hans provsti er brøstfældig, og kongen god
kender, at han til dens reparation må anvende 100 sidi. af provstiets
øvrige kirkers forråd. JT, 12, 91. K.

28. febr. (Frederiksborg) Ms. til Mogens Høeg. Der skal snarest
skiftes efter afd. fru Else Thott. Han skal herved være værge for fru
Sidsel Glambek, afd. Morten Pax’ t. Bjerre. JT, 12, 91. Indl. 9. febr.
u.d. febr. (Frederiksborg) Skøde. Underskriver på provianthuset ved
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Kbh. slot Hans Johansen fik skøde på en grund i Christianshavn,
strækkende sig fra nordvest fra Amagerstræde mod sydøst til Vold
strædet 40 al. i længden og i bredden langs med gaderne fra sydvest
fra Jan Jansens plads og mod nordøst til Laurits Knudsens og Mikkel
Stagers pladser 49 sjæll. al., nemlig i Amagerstrædet og Voldstrædet.
HJ eller arvinger skal inden 3 år fra brevets dato både i Amagerstrædet
og Voldstrædet efter pladsens og stedets manér bygge en god køb
stadbygning. SjR, 22, 146. (Tr.: KD, III, 309).
1. marts (Frederiksborg) Bevilling. Søren Terkelsen har andraget, at
han har fordansket og i trykken ladet udgå en del bøger, nemlig In
somnis cura parentum eller en from faders kristelige sjælegave, og er til
sinds at fordanske og udgive endnu flere, nemlig Astreæ Siunge Chor,
hvoraf den første snes allerede er trykt, Visiones de Don Quevedo eller
Philander af Sittwalds underlige drømme og syner, hr. Johannis Ristii
himmelske og passion viser, og Lysanders og Kalists historier. Han
begærer 20 års privilegier, »eftersom ham bekostning derpå vil pågå«.
Der bevilges ham 20 års privilegier på nævnte bøger, så ingen i den tid
uden hans samtykke må eftertrykke dem eller, andetsteds trykt på
dansk, indføre og sælge dem i kongens riger og lande under straf af
konfiskation med halvparten til kongen og halvparten til ST. SjR, 22,
146. K.
1. marts (Frederiksborg) Jens [åben plads til efternavn] fik bevill. på
bomslutters bestilling på den lange bro mellem Kbh. og Christians
havn, så længe han forholder sig tro og vel. Udt. i SjR, 22, 147. (Tr.:
KD, III, 309).

1. marts (Frederiksborg) Bevilling. Niels Rasmussen i Roskilde be
vilges efter ansøgning indtil videre, så længe han holder offentligt
herberge i Roskilde, til sin husholdning af kronens skove smst. årl. 100
læs ved, som lensmanden skal udvise ham, hvor det bedst kan ske. NR
skal lade det hjemføre på egen bekostning. SjR, 22, 147. K.

1. marts (Frederiksborg) Hr. Joakim Gersdorff fik brev at lade ind
købe til urtegårdsmændene det frø, som efter hosfølgende designation behøves til haven ved Frederiksborg. Udt. i SjT, 31, 64. K.
1. marts (Fredriksborg) Arent von der Kuhla fik brev at tilholde
seglmagerne og rotgieteren i Helsingør straks efter hosfølgende de-
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signation at forfærdige, hvad der behøves til kongens drejerværk.
Udt. i SjT, 31,64. K.
2. marts (Frederiksborg) Hr. Joakim Gersdorfffik brev, efterhånden
som han har midler dertil, at lade betale Dorete, afd. Jacob Timmermands, hvad hun kan have at fordre. Udt. i SjT, 31, 64.
2. marts (Frederiksborg) Hr. Joakim Gersdorff fik brev at lade give
kancellibudene et års løn, når han har midler dertil. Udt. i SjT, 31,64.

2. marts (Frederiksborg) Ove Skade og Arent von der Kuhla fik brev
snarest at indstævne for sig fru Regitze Grubbe, afd. Hans Ulriks, samt
bønderne på Hven, for at høre begge parter om bøndernes klage, og
siden at indgive deres udførlige beretning i kancelliet, så kongen kan
vide at resolvere derpå. Udt. i SjT, 31, 64.

3. marts (Frederiksborg) Joen Jensen Smid fik bevill. at ægte Eline
Aagesdatter, som er ham beslægtet i 3. led, dog at han til hospitalet i
Christianshavn skal give [åben plads til beløbet] rd. Udt. i SjR, 22,147.

3. marts (Frederiksborg) Hr. Joakim Gersdorfffik brev straks at lade
Henrik Wickmand Remmer give 100 rd. af hans tilgodehavende, så
han uden ophold kan forfærdige kongens arbejde. Udt. i SjT, 31, 64.
3. marts (Frederiksborg) Hr. Joakim Gersdorff fik brev, at det er
befalet hofmarskal Adam Henrik Pentz at lade kongens skomager
såvel som sadelmager Jørgen Sørensen ved Frederiksborg samt Hen
rik Wickmand Remmer i Kbh. i betaling for deres arbejde få huderne
af de øksne, som slagtes til hofholdningens behov, hvilket efter billig
takst skal afkortes i betalingen for det arbejde, de har gjort eller
herefter skal gøre for kongen. Udt. i SjT, 31, 65. K.
3. marts (Frederiksborg) Hr. Joakim Gersdorff fik brev snarest at
sende 24 tylter Danmarks deler og 2.000 dykker [søm] til Frederiks
borg. Udt. i SjT, 31,65. K.

3. marts (Frederiksborg) Hofmarskallen fik brev at anordne, at hu
derne af de øksne, som slagtes til hofholdningens behov, herefter
deles i 3 partier, hvoraf det ene gives skomageren, det andet sadelma
geren Jørgen Sørensen, boende ved Frederiksborg, og det tredie
Henrik Wickmand Remmer i Kbh., som nogen tid har udført det
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arbejde, der behøves til rust-, arbejds- og postvogne og -heste. Huder
ne skal efter billig pris afkortes i betalingen for det arbejde, de har
udført eller herefter skal udføre for kongen. Udt. i SjT, 31, 65. K.
3. marts (Frederiksborg) Arent von der Kuhla fik brev at undersøge,
om der på Kronborg findes noget af det pæretræ, som afd. mester
Hans Snedicker havde i forråd til at bruge, og siden tilstille snedkeren
på Frederiksborg 5 eller 6 stykker til kongens egen fornødenhed. Udt.
i SjT, 31,65 K.
3. marts (Frederiksborg) Valdemar Mikkelsen fik bevill. at måtte
nyde sin fred og blive i landet, skønt han har forset sig med lejermål
med et kvindfolk, der er ham beslægtet i 3. led. Udt. i SkR, 6, 49. K.

3. marts (Frederiksborg) Ms. til hr. Christoffer Ulfeldt. 10 af kongens
ugedagstjenere i Ramløse og Fuldborn har andraget, at de tidligere
har været forskånet for landgilde pga. det daglige arbejde, de skulle
forrette til slottet, indtil i afd. Anders Billes tid, da der blev akkorderet,
at hver bonde for det daglige arbejde, undtagen høsten, skulle give 8
sidi., hvilket de har efterkommet, men dog kun nogle få år har nydt
den tilsagte frihed, skønt de altid har betalt pengene. De begærer, at
de må forskånes herfor pga. den skade, de har lidt i forleden fejde.
Kongen godkender, at CU efter eget forslag udnævner uvildige
mænd, som kan ansætte de 10 ugedagstjenere til en vis årl. landgilde
efter deres ejendommes nuværende beskaffenhed, hvorefter slottets 2
udridere og den arbejdskarl, som if. CUs erklæring er lønnet af de
penge, bønderne i Ramløse og Fuldborn har betalt, igen kan under
holdes, uden at kongen tilskrives noget yderligere for dem. SkT, 8, 19.

K.
5. marts (Kbh.) Ms. til nogle lensmænd (hr. Mogens Kaas, hr. Hen
ning Valkendorf, hr. Jørgen Brahe, hr. Iver Vind, hr. Christian Rantzau, hr. Wentzel Rothkirck, hr. Hans Lindenov, Jørgen Seefeld, hr.
Henrik Lindenov, hr. Ebbe Christoffersen Ulfeldt, hr. Niels Krabbe,
hr. Axel Urup, hr. Falk Lykke, hr. Laurids Ulfeldt, Henrik Thott,
Mogens Arenfeldt, Steen Holgersen Bille og Gunde Rosenkrantz). De
har for nogen tid siden fået befaling om at udskille så meget gods, som
bekvemmeligst kan undværes uden kronens største skade, og med
dertil af kongen tilforordnede gode mænd at taksere det efter lande
køb og godsets beskaffenhed. Da denne befaling endnu ikke er efter
kommet, skal de og de tilforordnede kommissærer uden videre for-
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sømmelse gøre til ende dermed og uden videre forhaling sende deres
forretninger til kancelliet. SjT, 31, 65. (Efter Otte Krags ordre) K.
5. marts (Kbh.) Christoffer Lindenov fik brev at lade Henrik Wiirger i
Lybæk på hans ansøgning få det koffardiskib »Håbet« med tilhørende

redskaber, anker og tov, der nu if. inventarium findes på det, som
kongen har foræret ham. Udt. i SjT, 31, 67. K.
5. marts (Kbh.) Ms. til kapitlet i Roskilde. Øverstesekretær Otte Krag
har anholdt om en plads i Roskilde domkirke ved den søndre ende
lige inden for den store kirkedør inden for det sted, hvor fonten står,
som han vil bruge til sit begravelsessted og som sted til at opsætte et
epitafium på pillen derved imod kirken. De skal besigtige pladsen og
erklære, om den kan undværes og forundes ham. SjT, 31, 67. K. Indl.

6. marts.
5. marts (Kbh.) Ms. til Kjeld Krag. Lensmand i Skt. Peders kloster

Falk Lykke har for nogen tid siden fået kongens befaling til sammen
med hr. Christoffer Ulfeldt og hr. Knud Ulfeldt at overvære likvi
deringen med udlæg af noget gods af Landskrone len og Skt. Peder
klosters len, som skal udlægges i kronens gæld, samt noget af Lunde
kapitels gods, som er bevilget mageskiftet mod andet gods i Fers h. Da
FL for skrøbelighed ikke har kunnet efterkomme det, skal KK træde i
hans sted. SkT, 8, 19. K. Indl. 3. marts.
5. marts (Kbh.) Ms. til Henning Pogwisch. Kongen har for nogen tid
siden befalet daværende lensmand på Hindsgavl, afd. Claus Sested t.
Ørslevkloster at skille så meget gods fra Hindsgavl len, som uden
kronens skade kunne undværes, og taksere det til billig værd efter
landekøb og godsets beskaffenhed med dertil af kongen tilforordnede
gode mænd. Da denne befaling endnu ikke er efterkommet, og CS
tilmed er død, skal HP på kongens vegne i lensmandens sted lade gøre

til ende dermed uden videre forhaling. FT, 7, 27.
5. marts (Kbh.) Ms til Henrik Podebusk og hr. Steen Bille. De har for
nogen tid siden fået befaling til at udskille noget gods fra Hindsgavl
len og taksere det efter landekøb og godsets beskaffenhed sammen
med daværende lensmand Claus Sested. Da denne er død, har kongen
befalet landsdommer Henning Pogwisch i hans sted sammen med
dem at forrette denne kommission. FT, 7, 27.
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6. marts (Kbh.) A.b. Karen Sørensdatter, afd. Christen Fyrbøders
enke har andraget, at indvåner i Kbh. Christoffer Iversen på sidste
herredag i Kbh. i 1647 af Christian 4. og rigsrådet er tilfundet at betale
hende 400 rd. kapital. Han har hidtil været dommen overhørig og
søger daglig udflugt og undslår sig for at betale, idet han flakker om
fra sted til sted og opholder sig, hvor han mener sig tryggest, til ikke
ringe skade for hende. Kongens embedsmænd, fogder og alle andre,
som KS eller hendes fuldmægtig besøger hermed, befales at befordre

hendes sag, hvor Cl findes. SjR, 22, 148. Indl. 6. febr.
6. marts (Kbh.) Ms til hr. Niels Trolle. Han har andraget, at hans
forrige skriver Sander Hansen ingenlunde vil betale ham den halve
part sagefald, som han er dømt til og forfulgt for ved rigens ret, uanset
NT på tinget har ladet ham forelæse kongens resolution derom. NT
har derfor begæret at måtte »blive ved (sin) forrige fulddrevne proces
for den (sig) tilkommende halve part sagefald, såsom den slap der,

han forhvervede (kongens) åbne brev om den anden halve parts
efterladelse«. Kongen godkender, at NT fortsætter sin forrige proces
mod SH. SjT, 31, 67. Indl. 6. marts.
6. marts (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev at beflitte sig på at
forlige Johan Ettersen og Iver Christoffersen, og hvis det mod for
håbning ikke kan ske, skal han efter den i sagen allerede lovlig førte
proces og efter lands lov lade ske tilbørlig eksekution. Udt. i SjT, 31,

67.
6. marts (Kbh.) Christen Skeel fik brev på skiftet efter Erik Rosenkrantz at være hans datters værge og se til, at der vederfares hende ret.

Udt. i SjT, 31,67.
6. marts (Kbh.) Ms. til Henrik Gyldenstierne. Han skal være værge for
fru Hilleborg Aschersleben, afd. Niels Skinkels, på skiftet, som snarest
skal ske mellem hende og hendes søn. FT, 7, 28.
6. marts (Kbh.) Ms til Peder Brockenhuus. Han skal være værge for
Niels Skinkels søn og forestå hans værgemål. FT, 7, 28.
6. marts (Kbh.) Ms. til hr. Oluf Parsberg. Anders Sørensen i Ullstrup i
Skanderborg len har tilkendegivet, at hans gd. er brændt, og begærer
afslag på sin landgilde samt noget bygningstømmer. Da OP bekræfter
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hans angivende, godkender kongen, at han forskånes for et års land
gilde og må få tømmer til genopbygning af gden. JT, 12, 91. Orig. i
Skanderb. og Akær lensrgsk.
7. marts (Kbh.) Maren Christensdatter, som 2. gang har forset sig
med at ligge sine børn ihjel, blev benådet på livet og skal i stedet udstå
kirkens disciplin. Hvis hun oftere betrædes i samme forseelse, skal
hun straffes for forrige 2 begåede forseelser. Udt. i SjR, 22, 148. Indl.
4. marts.
7. marts (Kbh.) Ms. til hr. Joakim Gersdorff. Kongen har bevilget hr.
Niels Trollejus patronatus til Hyllinge kirkes korntiende, som er 7 pd.
rug, pundet 20 skp., er 23 td. 2 skp., 7 pd. byg å 4 td., er 28 td., 10 td.
havre, regnes for halvt, er 5 td., 2 skp. boghvedegryn å 2 skp. hartkorn,
er 4 skp., hvilket beløber sig til 57 td. hartkorn efter den afregning,
som er gjort derpå i renteriet, hvorfor han skal give kongen 1.425 rd.
JG skal på den obligation, NT har af kongen på sin fordring, lade
afskrive dette beløb. SjT, 31, 68. (Efter hr. kanslers ordre) K. 1
1) Heri ligger også rentekammerets beregning.

7. marts (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev efterhånden, når han
har midler dertil, at betale Henrik Bisekop 4.997 rd. for hør- og
uldleverance. Udt. i SjT, 31, 68. K.
7. marts (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev snarest at lade forskaffe
og fremsende materialer efter hosføjede fortegnelse til dyrehaven,
kaningården, krebsedammen og andet ved Frederiksborg. Udt. i SjT,
31,68. K.
7. marts (Kbh.) Ms. til hr. Sigvard Urne. Kronens bønder i Roskilde
len er meget besværede pga. den idelige rejsen, da de ikke alene skal
tage imod alle de rejser, som kan falde gennem Roskilde ved 5 alfare
veje, men desuden der af lenet hver dag møde [med] 2 holdsvogne i
Køge, hvorved de år efter år forarmes, så de ikke uden største ruin og
undergang kan udstå det, især da en del bor så langt fra Roskildegård,
at de ikke kan komme de nærmeste til hjælp med sådanne ægter eller
holdsvogne. Da kongen erfarer, at Køge skal ligge midt imellem
Roskilde og Tryggevælde len, og at der er flere bønder, som gør
daglig rejse til Tryggevælde end til Roskildegård, og da der desuden
nu forefalder ganske få rejser denne vej gennem Køge imod de mange
veje, som falder gennem Roskilde, skal SU tilholde Tryggevælde lens
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bønder, til lindring for Roskilde len, herefter at holde halv holdsæg
ter, nemlig en vogn daglig. SjT, 31, 68. K. Indl. 6. marts.
7. marts (Kbh.) PederJuel fik brev at måtte forløves herned en kort tid
for at forrette, hvad der er ham magtpåliggende. Dog skal han før sin
bortrejse notificere det og tage sin afsked på tilbørlige steder, for at
hans bortrejse ikke skal forårsage nogen mistanke. Udt. I SjT, 31,68. K.

7. marts (Kbh.) Ms. til hr. Henning Valkendorf, Falk Gøye, hr. Steen
Bille og Henning Pogwisch. Der skal snarest foretages skifte og deling
mellem Ulrik Christian Gyldenløve t. Ulriksholm og Claus v. Ahlefeldt t. Nordsee efter deres afd. moder. De har betroet adressaterne
som kommissærer at overvære skiftet. De skal derfor med kgl. fuld
magt overvære det, og, om tvist opstår, forlige parterne eller adskille
dem ved endelig dom. FT, 7, 28.

8. marts (Kbh.) Bevilling. Boghandler i Kbh. Jochum Mokke har
anholdt om privilegier på flg. bøger, som han dels allerede har trykt,
dels vil trykke, nemlig dr. Caspar Brochmanii Episcopi Epitone Sy
stematis Theologici; ejusdem Apologia Secunda contra Episcopum Hallen
sem Christ: Wilhelm; ejusdem Systema Theologicum, item postilla ejusdem;
håndbog på dansk af atten bøger; dr. Stegmani Hiertesuck eller
bønnebog; fuldkommen salmebog og bønnebog og m. Stephani Jo-

hannis Stephanii skolebøger. Der bevilges ham 10 års privilegier på
disse bøger, så ingen i den tid må eftertrykke dem her i riget eller,
trykt andre steder, indføre dem, under straf af konfiskation med
halvparten til kongen og halvparten til JM. SjR, 22, 148. K.
8. marts (Kbh.) Augustinus Fontana fik kapelmesters bestall., der ord
til andet lyder som den, der tilforn er indført fol. 100 [6. jan. 1649],
blot at denne bestall. lyder på 600 rd. Udt. i SjR, 22, 148.
8. marts (Kbh.) Skøde. Hans Hoffmand1 fik skøde på en grund i
Christianshavn i den østre skanse, som er fra gaden til volden fra vest

mod øst 52 al., bredden mellem volden fra syd mod nord er 22 al. Han
skal bygge en god købstadbygning på grunden og skal reparere
volden med »bryst verk«, og hvad der behøves, og siden vedligeholde
den. Bygningen skal sættes så langt inde, at bolværket og volden kan få
den fornødne tykkelse. SjR, 22, 149. (Tr.: KD, III, 310). Indl. 8. marts.
1) Kaldes i skødet første gang Hornemand, siden Hoffmand og således også i
overskriften og i registret.
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8. marts (Kbh.) Hr. Christian Thomesen og hr. Joakim Gersdorff fik
brev snarest at gennemse designationen på det, som findes på Ulriksholm, og erklære, hvad de eragter at skulle følge Ulrik Christian
og hans søster. Udt. i SjT, 31, 68. (Efter Otte Krags ordre) K.
8. marts (Kbh.) Ms. til hr. Joakim Gersdorff. Kongen har efter be
gæring konfirmeret to af Christian 4. udstedte obligationer på hhv.

200 kurantdi. og 4.000 rd. JG skal på konfirmationerne med dag og
datum påskrive de renter, som er betalt og afskrevet på de gamle
obligationer. SjT, 31, 69. (Efter Otte Krags ordre) K.
8. marts (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev, efterhånden som han
har midler dertil, at betale Jørgen Rasmussen1 Kolding hans fordring
på 680 rd. for skanse- og mærsklæder, flag og bolsaner. Udt. i SjT, 31,
69. K. Indl. 13. jan.
1) Således K, indførslen har Jørgensen.

8. marts (Kbh.) Ms til hr. Wentzel Rothkirck. Henrik Ramel har nogle
gange anholdt om at forløves fra hofmesterbestillingen, og kongen
har tilsagt ham at ville dimittere ham fra philippi jacobi 1649. Han har
nu givet til kende, at en del af adelen resterer med betaling til Sorø
akademi for deres sønners og myndlinges kost og eksercitier, som
beløb sig til en anselig sum penge, uanset at HR efter forordningen

har gjort anfordring om betalingen. Da fru Barbara Vittrup, afd.
Christian Friis’ t. Kragerup, endnu for sin søn Gregers Friis’ ekser
citier til 1. maj 1644 skylder 155 rd. 28 sk. og for hans kost 34 tø rd. 16
sk., skal WR enten ved sin skrivelse i mindelighed eller ved retten
tilholde hende at betale beløbet inden førstkommende philippi jaco
bi, såfremt hun ikke efter Christian 4.s forordning vil lide indmaning
som for anden vitterlig gæld og desuden stå akademiet til rette for den
skade og forsømmelse, det derved kunne geråde i. SjT, 31, 69. K.
Tilf.: Ligesådantbrev fik hr. TageThottang. fru Margrete Marsvin,
afd. hr. Jørgen Urnes t. Alslev, som for sine sønner Christian og Knud
Urnes eksercitier til 1. maj 1644 skylder 186 rd. 42 sk. og for 2 heste
100 rd.
Hr. Christian Rantzau ang. Vincents Steensens søstersøn Hans
Johan Grabow, som resterer for sin og sin præceptors kost til 8. sept.
1644 48 V2 rd.
Hr. Christoffer Ulfeldt ang. fru Rigborg Bille, Ejler Holcks t. Geds
holm, som resterer for sine sønner Knud og Eske Holcks præceptors
kost fra 1645 til 1646 52 rd., for deres egen kost fra 24. okt. 1646 til 1.

1649

69

maj 1647 54 rd. og fra 1647 til 1648 104 rd. samt fra 1. maj til 1. nov.
s.å. 52 rd. og for deres eksercitsfægtning fra 17. maj 1647 til 1. nov.
1648 286 rd. 2 mk. 13 sk. samt for deres præceptors kost fra 17. maj
1647 til l.nov. 1648 130rd.
Hr. Jørgen Brahe ang. fru Hilleborg Aschersleben, afd. Niels Skin
kels, som resterer for sin søn Morten Skinkels præceptors kost fra 1.
aug. 1645 til 1. maj 1646 38 l^rd. 1 mk. og for det år 1646 til 1647 2[1]
rd., desuden for hans egen kost fra 16. maj 1647 til 1. maj 1648 50 rd.
og for eksercitsfægtning fra 17. maj 1647 til 1. maj 1648 94 rd. 1 mk. 6
sk., fra 1. maj 1648 til 1649 98 rd. og for hans kost i samme tid 52 rd.
Hr. Christoffer Ulfeldt ang. Niels Kruse t. Engeltoft, som endnu
resterer til akademiet 146 rd. 2 mk. 15 sk. (I margen tilføjet: Dette er
indføjet i det forrige brev til CU).
Steen Bille på Sejlstrup ang. Steen Rodsteen, som resterer for sin
søn Erik Rodsteens præceptors kost til 1. nov. 1644 26 rd. og for sin
søn Jens Rodsteens kost fra 27. maj 1648 til l.maj 164948‘/2 rd. og for
fægtning fra 29. maj 1648 til 1. maj 1649 90 rd. 44 sk.
Hr. Ebbe Ulfeldt på Skivehus ang. Christoffer Friis, som resterer for
sin søn Otto Friis’ kost fra 1. maj 1647 til 1649 104 rd., for hans
eksercitsfægtning fra 1. maj 1647 til 12. aug. 1648 128 rd. 15 sk. samt
for ridning og fægtning fra 26. aug. 1648 til 1. maj 1649 102 rd. 2 mk.
12 sk.
Palle Rosenkrantz ang. Henrik Lange t. Dejbjerglund, som resterer
for sine sønner Christian og Anders Langes kost 57 */2 rd. 1 */2 ort 6 sk.
Desuden resterer PR selv for sin søn Niels Rosenkrantz’ kost fra 1. maj
1647 til 1648 52 rd., dernæst fra 1. maj til 1. nov 1648 100 rd.
Fru Margrete Lunge ang. Henrik Bille t. Tirsbæk, som resterer for
sin søn Steen Billes kost fra 19. aug. 1646 til 1. maj 1647 36 rd., fra 1.
maj 1647 til 1. maj 1649 104 rd., for fægtning fra 20. aug. til 17. nov.
1646 7 !/2 rd. 4 sk., for ridning og fægtning fra 17. nov. 1646 til 1. maj
1647 91 rd. 8 sk. og fra 1. maj 1647 til 1. maj 1649 296 rd.
Hr. Flemming Ulfeldt ang. Frederik Parsberg, som resterer for sin
søn Manderup Parsbergs kost fra 27. aug. 1647 til 1. maj. 1649 87 rd.,
dernæst for fægtning fra 1. sept. 1647 til 1. maj 1649 163 rd. 2 sk.
Hr. Mogens Kaas ang. afd. Hans Kaas’ søn Niels Kaas, som resterer
efter hans regnskabs indhold 468 rd. 1 ort.
Hr. Henning Valkendorf ang. fru Ingeborg Gyldenstierne, afd.
Hans Oldelands t. Uggerslevgård, som på sin søn Hans Oldelands
vegne if. hans medgivne regnskab den 15. nov. 1648 skylder 382 V2 rd.
42 sk.
Steen Bille ang. fru Else Vind, afd. Knud Rodsteens, som for sine
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sønner Markus og Jacob Rodsteen resterer til akademiet efter deres
underskrevne regnskabs formelding 370 rd. 4 mk. 3 sk.
Jobst Frederik von Papenheim ang. Christoffer Steensen, som re
sterer for sine sønner Hans og Knud Steensens kost fra 16. nov. 1647
til 1. maj 1648 47 Yt rd. og for deres præceptors kost i samme tid 23 Vi
rd. 2 mk. og for deres og deres præceptors kost fra 1. maj 1648 til 1649
156 rd., for deres eksercitsfægtning fra 18. nov. 1647 til 1. maj 1649
284’/2 rd. 8 sk. og for deres drengs kost fra 15.okt. 1648 til l.maj 1649
18 rd. 4 mk.
8. marts (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev i sit lens skove, hvor det
skader dem mindst, at lade hugge 1.000 læs ved, beregnet til 10 træer
pr. læs, og hvert træ mindst 1 sjæll. al. i »ronden«, og siden efter
hånden, når det falder bønderne belejligt, henføre det til behørige og
tilforn forordnede steder, hvor det siden efter kongens anordning
skal afhentes. Udt. i SjT, 31, 71. (Efter Otte Krags ordre) K.
Tilf.: Ligeså fik andre lensmænd brev, som følger: Antvorskov 2.500
læs, Kalundborg 500, Abrahamstrup 1.000, Skanderborg 1.500, Koldinghus 100, Kalø 1.000, Malmøhus 2.000, Helsingborg 600, Sølvesborg 1.000 og Kristianopel 1.000 læs.
8. marts (Kbh.) Ms. til hr. Henrik Lindenov. Kronens bønder i Vester
Wram og Linderød i Kristianstads len har besværet sig over mange
ægter, som pålægges dem med fremmede, der rejser frem og tilbage,
fordi de bor ved landevejen, hvilket HL kan se af vedlagte supplikation. Han skal se til, at de ikke besværes mere end ret og billigt og de af
arilds tid har været, og at ingen uberettiget besværer dem med kørsel.
SkT, 8, 19. K
8. marts (Kbh.) Å.b. Falk Gøye har på vegne af adelen i Fyn anholdt
om, at rigsrådet måtte befales at tilskrive adelen smst. om at votere
om, hvem af dens midte der eragtes dygtige til at forordnes til land
kommissær i Laurids Ulfeldts sted. Da kongen tilforn om valget af en

sådan har begæret rigsrådets betænkning, som endnu ikke er ind
kommet, vil han på førstkommende herredage erklære sig herom.
FR, 6, 44. (Efter hr. kanslers koncept) K.
8. marts (Kbh.) Ms. til hr. Mogens Kaas. Kongen sender ham en
supplikation, som nogle bønder i hans len har indleveret i kancelliet,
og hvis indhold han selv kan se. Han skal snarest erklære sig om deres
anbringende. FT, 7, 29.
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8. marts (Kbh.) Ms. til Ebbe Gyldenstierne. Kongen erfarer, at forrige
slotsfoged på Koldinghus Jacob Johansen har afstået slotsfogedbe
stillingen til sin søn Johan Jacobsen. Da kongen til sådanne steder,
hvor hans hofholdning ofte holdes, vil have forfremmet sine egne
tjenere og bekendte personer, hvis troskab er ham selv bekendt, skal
EG antage kongens livkarl Mourids Wurdmand til slotsfoged, når han
melder sig derom, og overlade ham bestillingen til førstkommende
philippi jacobi. Johan Jacobsen skal han befordre til en anden be

stilling i lenet. JT, 12, 92.
9. marts (Kbh.) Å.b. Admiral på Bremerholm Christoffer Lindenov
får med virkning fra philippi jacobi 1647 sin besolding forbedret med
800 rd., som skal erlægges af rentekammeret, indtil kongen i frem
tiden kan aflægge ham bedre og anderledes. SjR, 22, 149.
9. marts (Kbh.) Konfirmation på Christian 4.s obligation af 28. jan.
16291 til de fattiges forstandere i Holmens sogn af flg. indhold:
Kongen har hos admiralen på Bremerholm Steen Villumsen [Rosen
vinge] til sit og rigets behov optaget 400 rd. af de fattiges penge, som

var i forråd i Bremerholms kirke. De skulle tilbagebetales 14. sept.
1629 eller, hvis de blev stående, forrentes med 6%, som rentemestre
ne årl. skulle betale. Obligationen kan opsiges med tø års varsel fra
begge sider. SjR, 22, 150. (Tr.: KD, III, 310).
1) Ses ikke indført i KB.

9. marts (Kbh.) Konfirmation på Christian 4.s obligation af 30. marts
1630' til de fattiges forstandere i Holmens sogn af flg. indhold: For en
forstrækning til rigets fornødenhed på 200 kurantdi. har kongen til de
fattiges forstandere i Holmens sogn givet en obligation på dette beløb,

der med virkning fra 4. juni 1629 skal forrentes med 6%, og som kan
opsiges med V2 års varsel fra begge sider. SjR, 22, 150. (Tr.: KD, III,
311).
1) Ses ikke indført i KB.

9. marts (Kbh.) Bevilling. Øverstesekretær Otte Krag t. Voldbjerg har
begæret bevill. på et begravelsessted i Roskilde domkirke ved syd
enden, lige inden for den store kirkedør inden for det sted, hvor
fonten står, samt plads til at opsætte et epitafium på pillen derved
imod kirken. Det bevilges imod en billig recompense til kirken efter den
kontrakt, som han skal oprette med kapitlet. I øvrigt må OK og
arvinger gøre sig begravelsesstedet og pladsen på pillen så nyttig, som

72

1649

de bedst kan. Dog skal klokkeren som hidtil have uhindret adgang til
klokketårnet. SjR, 22, 151. K.
9. marts (Kbh.) Hr. Joakim GersdorfF fik brev efterhånden, og som
han har midler til, at betale kongens livmedicus dr. JacobusJanus
hans resterende besolding. Udt. i SjT, 31, 71. K.
9. marts (Kbh.) Ms. til hr. Joakim GersdorfF. Hospitalsforstander i
Vartov Niels Pedersen har på de fattiges vegne andraget, at Christian
4. i mageskifte fra Vartov hospital har fået Skt. Jørgens mark med dens
ager og eng, som er blevet lagt under ladegårdsmarken, mod som
vederlag til de fattige af rentekammeret 80 rd. årl., som de dog i 7 år
ikke har fået. Desuden har Christian 4. under tugthuset i Kbh. lagt en
våning i Gråbrødre [kloster?], hvoraf de fattige årl. var berettiget til 3
dl. 1 mk. 5 sk. 1 alb. jordskyldspenge, som ligeledes siden er blevet
erlagt af rentekammeret, men dog nu i nogle år er blevet ubetalt. JG
skal derfor, når der er midler dertil, lade betale de fattige i Vartov,
hvad der således resterer dem i rentekammeret. SjT, 31, 71. (Efter
Otte Krags ordre) K. (Tr.: KD, V, 325). Indl. 17. febr.
9. marts (Kbh.) Ms. til tolderne i Sundet. Hospitalsforstander i Vartov

Niels Pedersen har på de fattiges vegne andraget, at Christian 4. til
Vartov hospital i Kbh. har givet 2 store læster salt årl. af toldboden i
Helsingør, hvoraf de fattige dog nu på 4 år intet har fået undtagen en
liden læst. De skal lade de fattige få det salt, de således tilkommer og
resterer med. SjT, 31,72. (Efter Otte Krags ordre) K. (Tr.: KD, V, 326).
9. marts (Kbh.) Konfirmation på Christian 4.s ms. [af 26 maj 1642, se

KB 1642-43, 166] om Dronningborg mølle. Christian 4. har for nogle
år siden af Christen Jørgensen Skeel t. Sostrup og fru Birte Friis, afd.
Albret Skeels t. Fussingø, ladet sig bevæge til at afskaffe Dronningborg
mølle pga. den store skade, deres bønder ved Nørkiere led på enge og
agre ved opstemningen ved Fladbro, mod at bønderne årl. til Dron
ningborg slot skulle yde 500 sldl., hvilket pro qvota er indtegnet i
jordebogen. Kongen stadfæster Christian 4.s bevill. JR, 11, 172. Indl.
4. marts.
10. marts (Kbh.) Bevilling. Johan Johansen har andraget, at han har
købt et begravelsessted for sig, hustru og børn i Bremerholms kirke og
betalt det til kirken efter Christian 4.s anordning og brev. For at der
ikke, om nogen af hans ved døden afgår, skal ske ham nogen for-
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hindring, da han bor i Christianshavn, har han begæret bevill. på, at
begravelsesstedet må følge ham, hustru og arvinger. Det bevilges, dog
at præsten og kirken på Christianshavn får deres rettighed, når han
eller nogen af dem dør, som de skulle have, om de blev begravet i
Christianshavn. SjR. 22, 152. K. (Tr.: KD, III, 311).
10. marts (Kbh.) Bevilling. Sognepr. t. Vallensbæk hr. Vogn Svendsen
har andraget, at hans kald er meget ringe, bestående af kun 3 hele og 8
halve gde, og har begæret, at den fjerdinggårds jord, han har i fæste
og gør halvt hoveri af, må følge præsteresidensen uden tynge og
besværing. Da lensmand Oluf Brockenhuus bekræfter hans angiven
de, bevilges det, at nævnte gdsjord indtil videre ad gratiam må følge
præsteresidensen. SjR, 22, 152. (Efter Otte Krags ordre) K. Indl. 27.
febr.
10. marts (Kbh.) Bevilling. Kongen har ved statholder hr. Joakim
Gersdorff akkorderet med borger og handelsmand i Helsingør Peder
Joensen om at påtage sig hvedemelsleverancen til hofholdningen. Det
bevilges indtil videre, at PJ hvert halve år efter akkordens indhold af
toldkisten i Helsingør må betales for det hvedemel, han med hof
marskallens kvittering kan bevise at have leveret. SjR, 22, 153. K.

10. marts (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev efterhånden, efter
som der er midler til det, at contentere Gert Piper for, hvad han med
rette tilkommer. Udt. i SjT, 31, 72. K. Indl. 10. marts.

10. marts (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev snarest at lade levere
til Caspar Herback 1 lispd. bly, 1 lispd. kobber og at anordne, at han til
det ham befalede arbejde får så meget kul, som han nødtørftigt
behøver dertil. Udt. i SjT, 31, 72. K.
10. marts (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev snarest at lade levere
på Frederiksborg til gartner Henrik Olpmand til haven til en vækst
stue og til hans eget hus 2 tylter 16 al. tømmer og 2 tylter 12 al.
tømmer. Udt. i SjT, 31, 72. (Efter Otte Krags ordre) K.

10. marts (Kbh.) Ms. til Oluf Brockenhuus og Erik Krag. Hr. Sigvard
Urne har andraget, at kronens bønder i Dalby i Tryggevælde len for
nogen tid siden har villet supplicere til kongen om den store tynge og
besværing, de foregav at udstå, og at de ikke længere kunne tåle det
uden at forlindres noget. Da SU tilbørligt erklærede sig derpå, har de
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holdt inde dermed, og da han derfor siden igen har ladet supplikationen fordre, har de ikke villet levere den fra sig. SU har derfor begæret
befaling til adressaterne om at forhøre bøndernes angivende, hvorfor
de har gjort således. De skal med kgl. fuldmagt snarest begive sig til
Tryggevælde, indstævne Dalby-bønderne og i SUs påhør af dem
fornemme, om de besværes mere end andre kronens bønder i lenet,
eller om der er pålagt dem mere end i forrige lensmænds tid, eller
hvorfor de nu supplicerer derover, og om de er tilskyndet dertil af
nogen anden. Herom skal de gøre udførlig relation til kancelliet. SjT,
31, 72. K.
10. marts (Kbh.) Ms. til Oluf Brockenhuus. Kongens fiskemester
Hans Merckell har klaget over, at nogle kronbønder i Værløselille,
som plejede at ligge til kongens fiskeri, nu er frakommet og lagt til
anden brug, så fiskeriet ikke kan fortsættes, som det burde. OB skal
herefter indtil videre lade kronens bomænd i Farum by arbejde på
fiskeriet på Farum sø og Furesø, hvorimod de skal forskånes for
eckepenge, som de hidtil har givet. SjT, 31, 73. K.
10. marts (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev at tilholde sit lens
bønder, så vidt muligt er, at komme Frederiksborg lens bønder til
hjælp denne gang med at føre hofstaten til Kbh. Udt. i SjT, 31, 73. K.

10. marts (Kbh.) Ms. til hr. Henning Valkendorf og bispen over Fyns
stift. Lensmand på Hagenskov hr. Jørgen Brahe t. Hvedholm har
begæret jus patronatus til Herringe og Espe kirker samt at ville
»erlegge« kongetienden af samme sogne, som er lagt til hospitalet, så
der ikke på nogen måde skal afgå dette noget. De skal undersøge
beskaffenheden, især om der ikke findes andre adelspersoner i sogne
ne, som det kunne præjudicere, om tienderne kan undværes mod
erlæggelse af afgifter og stedsmål, om kirkerne har jordegods, hvad
beholdning der findes, og om nogen anden consideration kunne
omstøde begæringen. FT, 7, 29.
11. marts (Kbh.) Bestalling for dr. Jacobus Janus som kongens livmedicus. Han skal have kongens sundhed og alt, hvad der tilkommer
en medicus, i agt, og, så vidt han kan være til stede, overvære hvilke
medikamenter der pro tempore præpareres til kongen. Han skal fra
brevets dato i årl. besolding have 600 rd., og det skal stå ham frit at
rejse og forblive, hvor ham lyster, dog at han en gang om året i et halvt
år skal være til stede hos kongen, hvor som helst han har hofholdning.
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Og for hans rejser til kongen må han ikke tilregne denne yderligere.
SjR, 22, 154. Indl. 13. marts.
11. marts (Kbh.) Ms. til Laurits Skinkel. Kongen har for nogen tid si
den befalet lensmand på Hindsgavl, afd. Claus Sested sammen med hr.
Mogens Kaas fra Hagenskov len at udskille så meget gods, som uden
kronens største skade kunne undværes, og taksere det til billig værd
efter landekøb og godsets beskaffenhed. Da CS er død, skal LS i hans
sted med MK uden videre forhaling gøre til ende dermed. FT, 7, 30.
12. marts (Kbh.) Melchior Winkler fik 10 års privilegier på m. Envaldi
Nicolai Randulphi traktat kaldet Eccho Spiritualis, og på Kirke-Huus
og Wanderbog. Udt. i SjR, 22, 154. (Efter hr. kanslers befaling) K.
12. marts' (Kbh.) Ms. til hr. Wentzel Rothkirck. En del af kronens
bønder i Antvorskov len har begæret afslag på deres landgilde i dette
år, da deres korn har lidt så stor skade af »utimelig« vejrlig og
»overflødig« regn, at de ikke for dette år formår at give »deres fyldest
landgilde«, hvorpå kongen igen tilbagesender WR medfølgende for
tegnelse til videre efterretning. Da kongen ikke kan undvære så stort
afslag af sin jordebog, og dog af WRs erklæring noksom eragter, at de
behøver nogen hjælp, skal WR undsætte enhver, som findes antegnet
derpå, med så meget sædekorn til låns i år, som han efter enhvers
formue og beskaffenhed kan eragte, at de næste år uden deres skade
kan betale kronen tilbage. SjT, 31, 73. K.
1) Indførslen har 12. maj. K har ligeledes maj, men rettet til marts.

12. marts (Kbh.) Ms. til Jobst Frederik von Papenheim. Kongen
sender ham overslag på det, som skal bekostes på vandmøllen ved
Alholm slot, hvilket beløber sig til 141 rd. Han skal snarest lade møllen
reparere. SmT, 8, 5. Orig. i Alholm lensrgsk.
13. marts (Kbh.) Ms. til hr. Frederik Reedtz. Jacob Drucken Smed i
Snesere har andraget, at han er nødet til at antage den gd., han nu
påbor, og at avlen til den er så ringe, at han ikke kan besidde den uden
afslag, hvilket FR bekræfter. Det godkendes derfor, at han indtil
videre forskånes i sin årl. landgilde for en bolgalt. SjT, 31, 74. (Efter
Otte Krags ordre) K. Indl. 4. jan.

13. marts (Kbh.) Ms. til hr. Wentzel Rothkirck. Afd. Rasmus Ibsens
umyndige børns formynder tilholder sig, mod recessen og børnene til
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største skade i længden, tredieparten af deres hovedstols rente i
værgepenge, skønt recessen ikke tilsteder formyndere værgepenge,
før al bekostning på godset og boet er aftaget, dog bortset fra dem, der
er 18 vintre gamle. WR skal tilholde formynderen at rette sig efter
recessen og ikke tage værgepenge, så længe børnene er umyndige, og
så længe de er mindreårige af boets hovedstols rente at levere så meget
til Maren, afd. Poul Mikkelsens, som behøves til deres nødtørftige
optugtelse og underhold. SjT, 31, 74.
13. marts (Kbh.) Tolderne i Øresund fik brev at lade hertuginde t.
Stettin-Pommern Hedvigs fuldmægtig denne ene gang passere Sun
det toldfri med 12 foder rhinskvin. Udt. i SjT, 31, 74. K. Indl. l.jan.
Tilf.: I lige måde fik tolderne brev denne ene gang at lade fru Sofies
12 foder rhinskvin passere.
13. marts (Kbh.) Ms. til hr. Knud Ulfeldt. Samtlige borgmestre og råd
i Landskrone anholder om bevill. til, at de omliggende kirker i Skåne,
som har formue, må komme dem til hjælp ved opbygningen af deres
kirkeresidens, som i sidste fejde er så ruineret, at præsten siden da
ikke har kunnet bebo den, da deres by eller kirke ikke formår at
reparere den på egen bekostning. KU skal snarest undersøge sagen og
erklære, om kirkeresidensen er så ilde medfaret pga. præstens fravær i
fejden, og om han måske havde kunnet forekomme det, om han var
forblevet til stede, lige så vel som kapellanen og andre præster, som
var til stede og salverede deres huse og gårde. Derefter vil kongen
resolvere. SkT, 8, 20. K. Indl. 6. marts.

13. marts (Kbh.) Ms. til hr. Henrik Lindenov. Fru Anne Ramel, afd.
Malte Juuls, har andraget, at borger i Kristianstad Jochum Gollenbor
har taget stævning i en sag til førstkommende herredage om en
gældsfordring, som han af landsdommer er tilfundet at betale og
derfor at lide vurdering i sit bo, hvilket hun mener at være sket af
ham, for til hendes skade at forhale retten. Hun begærer, at kongen vil
hjælpe hende til rette, da JG er en fremmed og ikke har gods eller
jord, men alene driver handel her i riget og efter hendes formening er
i anden temmelig stor gæld, hvorfor hun frygter, at han skal begive sig
af landet, og at hun således mister sin retmæssige gældsfordring. HL
skal tilholde borgmester og råd i Kristianstad at lade arrestere så
meget af JGs gods eller løsøre, som ARs gæld kan beløbe sig til, og
hensætte det i god forvaring til sagens uddrag. SkT, 8, 20. K. Indl. 5.
marts.
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13. marts (Kbh.) Ms. til hr. Oluf Parsberg, Henrik Thott og Gunde
Rosenkrantz. De skal anordne, at alt det rug, som tilkommer kongen
af deres len, og som der bør gøres regnskab for, snarest leveres til
provianthuset i Kbh. mod kvittering. JT, 12, 92. K.
13. marts (Kbh.) Ms. til fru Margrete Lunge. Når øksnene er uddrevet
og kommet forbi Kolding, skal hun straks lade toldkisten åbne og
udtage de deri befundne penge og snarest ved tolderen sende dem til
Kbh. til hr. Joakim Gersdorff. JT, 12, 93. K.
14. marts (Kbh.) Statholder hr. Joakim Gersdorff fik brev det første
muligt, når midlerne tilsteder det, at betale Christian 4.s kok mester
Willum hans resterende løn. Udt. i SjT, 31, 74. K.
14. marts (Kbh.) Christoffer Gøye fik brev straks at forføje sig til Kbh.,
hvor han videre skal blive underrettet om kongens vilje. Udt. i SjT, 31,
75. K.
14. marts (Kbh.) Ms. til Roskilde kapitel. Fru Mette Rosenkrantz, afd.
Niels Vinds t. Grundet, har anholdt om plads til et begravelsessted i
Roskilde domkirke på den nordre side nærmest op mod den plads,
som for nogen tid siden er forundt Niels Trolle t. Trolholm. De skal
besigtige pladsen og erklære, om kirken kan undvære den, og om den
kan forundes hende. SjT, 31, 75. Indl. 10. og 19. marts.
14. marts (Kbh.) Ms. til hr. Holger Rosenkrantz, Stalder Kaas, Iver
Mogensen Krabbe og Jens Bagge. Der er tvist mellem afd. Gabriel
Kruses børn Enevold, Erik og jomfruerne Anne og Margrete Kruse
om deres skifte efter forældrene. Adressaterne skal med kgl. fuldmagt
stævne dem for sig ved førstkommende herredage i Kbh. og forlige
dem eller skille dem ved endelig dom. De skal ligeledes dele og skifte
Engeltofte hgd. med skov, mark, grund og ejendom mellem Erik og
Niels. SkT, 8, 21.K.

15. marts (Kbh.) Bestalling for Niels Jensen Holst som destillerer i
kongens laboratorium. Han skal fra brevets dato i løn have 50 rd. årl.,
en hofklædning, 24 rd. til husleje og 6 kurantdi. mdl. i kostpenge. SjR,
22, 154.
15. marts (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev at anordne, at der på
Antvorskov med hø, havre og opvartning bliver underholdt 7 abildgrå
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heste, som er indkøbt i Jyll. og med det første skal sendes dertil. Udt. i
SjT, 31, 75. K.
15. marts (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev at lade forskaffe frit foder og
mål til hø og havre for 20 kongens rideheste og 2 spand vognheste,
som skal forblive på Frederiksborg. Udt. i SjT, 31, 75. K. Orig. i
Frederiksborg lens ark., LAK.
15. marts1 (Kbh.) Rentemestrene fik brev at beflitte sig på snarest at
udfærdige en designation på kongens og kronens gæld, hvad navn
den kan have, og hvorfra den stammer, da kongen blev hyldet og
antaget til konge og herre over disse lande og riger. For at det kan ske
desto bedre og hurtigere, skal de af alle og enhver, være sig i Kbh. eller
andetsteds, håndværksfolk eller andre, som har nogen fordring på
kronen, så vidt muligt forhøre, hvor stor deres fordring er, og hvorfra
den hidrører, og i øvrigt i alle andre måder af yderste flid rigtigst og
snarest muligt udfærdige designationen. SjT, 31, 75. K.
1) Indførslen har maj, men K marts.

15. marts (Kbh.) Lunde kapitel fik brev at meddele Søren Jensen i
Christianshavn udskrift af »paltebogen«1 i kapitlet, så vidt noget deri
findes angående hans begæring. Udt. i SkT, 8, 21. K.
1) Således også K.

16. marts (Kbh.) Bestalling for Caspar Ublacher som gartner i kon
gens lysthave Rosenborg. Han skal have flittigt tilsyn med, at den
vedligeholdes, at udgående træer og blomster fjernes og at friske
plantes i stedet, og ellers anordne, at lysthaven kan tiltage og forbed
res. Frugterne, som bliver til overs, når kongens fornødenhed er
dækket, skal han sælge til hvem, der vil købe dem, og gøre kongen
rede for indtægten. Han skal fra philippijacobi 1649 i årl. løn have 60
rd., i kostpenge 50 rd., til genant 6 td. rug, 8 td. malt og 2 lispd. lys,

som skal leveres af rentemestrene og proviantskriveren. SjR, 22, 154.
(Tr.: KD, III, 312).
16. marts (Kbh.) Rigsråderne fik brev om 8 dage, før herredagene er
berammede, at begive sig til Kbh., hvor de skal erfare kongens vilje.
Udt. i SjT, 31,75. K.
16. marts (Kbh.) Ms. til rentemestrene. Kaptajn Morten Lydervalt har
i sin ham af Christian 4. givne restseddel på 7.230 rd. betalt renteskri-
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ver Hans Wesling 1.200 rd. og Morten Plessius 430 rd., hvorpå hver af
dem har fået kongens forsikring. Adressaterne skal på MLs restseddel
afskrive de 2 summer, så hans fordring kan blive afkortet hermed. SjT,
31, 75. K. Orig. i DKanc. B 179g. Indl. 16. marts.
16. marts1 (Kbh.) Ms. til hr. Joakim Gersdorff. Fiskemester Hans
Merchel har andraget, at han har en del tømmer liggende i ridehuset
ved Rosenborg, hvoraf en del er foræret ham af Christian 4., og en del
af ham selv er købt for rede penge. Han har begæret at måtte føre det
derfra. JG skal undersøge sagen, og for så vidt HM kan bevise, at han
har fået eller købt det som angivet, godkender kongen, at han må få
det udleveret. SjT, 31, 143.
1) Indført ml. breve af 30. sept. og 1. okt.

17. marts (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev snarest at begive sig til Kbh.
Udt. i SjT, 31, 76. K.

17. marts (Kbh.) Ms. til Oluf Brockenhuus og dr. Jesper Brochmand.
Hr. Sigvard Urne har anholdt om jus patronatus til Sengeløse kirke,
som er sognekirke til hans gd. Rårup i Kbh. len. De skal erklære sig
herom, især om der ikke er andre adelspersoner i sognet, som det
kunne være præjudicerligt, og om kirken har jordegods, hvilken
beholdning der findes ved den, om kongetienden er lagt til nogen
anden, og om i så fald jus uden nogens præjudice kan forundes SU,
når han og arvinger svarer den årl. afgift heraf samt stedsmål, når
tienden blev ledig, eller om nogen anden consideration kunne være til
hinder for hans begæring. SjT, 31, 76. K.
17. marts (Kbh.) Ms. til dr. Thomas Fincke. Hr. Sigvard Urne har
anholdt om jus patronatus til Sengeløse kirke, hvoraf kongetienden
ligger til kommunitetet i Kbh. TF skal erklære, om det kan være
kommunitetet præjudicerligt, om nævnte jus blev forundt SU, når
tienden efter fundatsens lydende forbliver til kommunitetet. SjT, 31,
77. K.
17. marts (Kbh.) Bevilling. Det bevilges hæderlig og vellærd Laurids
Christensen Thrane og Kirstine Christensdatter at indgå ægteskab,
skønt hendes forrige mand, afd. Jens Madsen Bierring, var LCT
beslægtet i 3. led. Dog skal LCT give 30 rd. til hospitalet i Viborg og
bevise ikke at være JMB nærmere beslægtet. JR, 11, 173.

80

1649

18. marts (Kbh.) Bestalling for Jørgen Bagener som proberer. Han
skal i årl. besolding, med virkning fra det tidspunkt da han antager
tjenesten, af rentekammeret have 300 rd. SjR, 22, 155. Orig. i DKanc.

B 175.
18. marts (Kbh.) Ms. til hr. Joakim Gersdorff. Kongens fiskemester
Hans Merckel har andraget, at der er tvist mellem ham og fogden i
Rosenborg lysthave om fiskeriet i dammene og gravene omkring
haven. JG skal fordre dem for sig, undersøge sagens beskaffenhed og
erklære, hvad han skønner bedst til kongens tjeneste. SjT, 31,76. (Tr.:
KD, V, 326). Indl. 18. febr.

18. marts (Kbh.) Hospitalsforstanderen i Helsingør fik brev at lade
Niels Pedersen indkomme i Helsingør hospital, når der bliver plads
ledig, og forordne ham underhold lige med de andre hospitalslem
mere smst. Udt. i SjT, 31, 77. Indl. 14. marts.
19. marts (Kbh.) Bestalling for Alexander Leffuerens som basfiolist.
Han skal i kongens cantorie forrette, hvad kapelmesteren befaler ham.
I øvrigt skal han opvarte i kongens kapel med viol digamba og i anden
opvartning, når kapelmesteren befaler det. Han skal fra brevets dato
som i Christian 4.s tid i årl. pension have 250 rd. SjR, 22, 155.
20. marts (Kbh.) Bevilling. Morten Ibsen i kongens gd. i Ballerup har
begæret bevill. til årl. i øl at forbrygge gdens avl og sælge det til fattige,
nødtørftige og andre vejfarende folk, da en alfar vej går gennem byen,
så han daglig må være beredt til at tage imod alle forbirejsende. Da
lensmand Oluf Brockenhuus bekræfter hans angivende, og at han
daglig har stor søgning af kongens og andre rejsende folk, bevilges
det, at MI indtil videre af egen avl må brygge så meget øl, som han kan
sælge til vejfarende og tønde- eller pottevis til fattige og uformuende
bønder i nabolaget, som ikke selv formår at brygge. Dog må der,
under privilegiets fortabelse, ikke ske bryggerne i Kbh. eller an
detsteds indpas eller begås nogen uskikkelighed af bønder eller andre
i hans hus. SjR, 22, 156. K.
21. marts (Kbh.) Christoffer Lindenov fik brev at modtage Hans Ibsen
på Holmen for der at arbejde i jern lige med de andre fanger smst.

Udt. i SjT, 31, 77.
21. marts (Kbh.) Ms. til hr. Henning Valkendorf og Steen Bille.
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Kongen har bevilget, at det gods, som hidtil har været arresteret på
Ulriksholm, igen må frigives og leveres til Ulrik Christian [Gylden
løves] fuldmægtig, undtagen det nedenfor antegnede. De skal snarest
begive sig til Ulriksholm og dér udtage det herunder specificerede
gods, nemlig det sølv, som bærer Christian 4.s våben eller navn alene
på et diamant hattebånd, en elefant med nogle diamanter i, alle
kongens [Fr. 3.s] faders og moders klæder, alt klæde af fløjel, atlask,
silketøj, guld- eller sølvstykker eller »thobin[?]« i hele stykker eller
som ikke er skåret i klæder, 40 uldne russiske »techer« og »bordtecher«, alt sort atlaskes »teche« bag på en hest, stukket med perler,
desuden en lille fløjels halvkiste, hvori findes »christen huer børnekleder« og andet sligt, hvad deri findes. Hvad bøger anlanger, må [de?]
ligeledes forblive der, undtagen C4ti Donat, ABC, Evangelii bog,
Cathechismus og Compositsbog, som de skal pakke med det andet
ovennævnte velforvaret og snarest sende det hid, og siden levere det
øvrige til UCGs fuldmægtig. FT, 7, 30. Indl. 2. maj.
21. marts (Kbh.) Ms. til hr. Frands Pogwisch. Niels Christensen i
Horthede [Hjorthede] har andraget, at den gd., han påbor, med al
hans formue er nedbrændt 2 gange, og begæret nogen frihed igen for
at kunne komme på fode. Da FP bekræfter hans angivende, god
kender kongen, at han forskånes for næst forleden års landgilde. JT,

12, 93. Orig. i Hald lensrgsk.
23. marts (Kbh.) Bagge Wandel fik 12 års privilegier på en bog, kaldet

det vågende øje. Udt. i SjR, 22, 157. K.
23. marts (Kbh.) Jægermester fik brev at lade hr. Oluf Parsberg til sin
datters bryllup mod betaling få 5 store dyr, 6 rådyr, 4 dådyr og 40
harer. Udt. i SjT, 31, 77.
Tilf.: Ligesådant brev fik begge fiskemestrene i Sjæll. at lade OP
mod betaling få 30 karper, 30 brasen og 40 gedder.
24. marts (Kbh.) Bestalling. Kongen har anset for rådsomt at for
ordne en bibliotecarium ordinarium ogperpetuum på akademiets [univer
sitetets] bibliotek i Kbh. og har hertil antaget professor hebreæ lingvæ
m. Thomas Bang. Han skal herfor af de penge, som nogle bibler er
solgt for, og som er udsat på rente, årl. have 120 rd., der årl. skal
betales ham tåacademiæ rectore at regne fra påske 1647. SjR, 22, 157. K.
24. marts (Kbh.) Bevilling. Kongen har ved brev af 9. marts 1649
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forundt Otte Krag t. Voldbjerg et begravelsessted i Roskilde domkirke
med den klausul, at klokkeren skulle have sin gang der igennem til
klokketårnet. OK har begæret denne klausul fjernet, og da de resi
derende kapitularer ved domkirken erklærer, at klokkeren næsten
lige så bekvemt kan have adgang til tårnet gennem en anden dør i det
søndre våbenhus, og at OKs begæring uden kirkens incommoditet kan
imødekommes, bevilges det, at begravelsesstedet må være fri for
klokkerens og andres gang der igennem til klokketårnet. SjR, 22, 157.
K.
24. marts (Kbh.) Ms. til rentemestrene. Ditlev Reventlow har an
draget, at han ikke kan få kvittansiarum for Romsdal len i Norge, som
han for nogle år siden havde i forlening af Christian 4., da renteme

strene påregner ham 841 rd. i rente, fordi han ikke har erlagt sin afgift
for 1645 og 46 i rette tid, men først nogle måneder efter philippi
jacobi. Hvis intet andet hindrer hans kvittansiarum end nævnte 84 rd.,
har kongen eftergivet ham dem, og de skal lade ham få kvittansiarum,
hvis ikke andet hindrer det. SjT, 31, 77. K.
1) Indførslen har fejlagtigt 80.

24. marts (Kbh.) Ms. til Jørgen Seefeld. Christoffer Pedersen, Chri
sten Nielsen og Søren Knudsen i Vetterslev har andraget, at deres gde
for nogen tid siden er brændt, og begæret nogen forlindring, at de
snarere kan komme på fode igen. Da JS bekræfter deres angivende,
godkender kongen, at de forskånes for indeværende års landgilde.
SjT, 31, 77. (Efter hr. kanslers ordre) K. Indl. 26. febr.

24. marts (Kbh.) Ms. til Jørgen Seefeld. Kronens tjenere i Ringsted
Torp har begæret at forskånes for halv skat, da de altid lige med
ugedagstjenere har nydt det således for halvt, indtil de nu for nogle år
siden ved nogle nye pålæg er blevet besværet med mere end halv skat.
Da det af JSs erklæring erfares, at de ingen retmæssig årsag har til
deres klage, idet de altid i de ordinære skatter efter skattebrevenes
indhold lige med andre ugedagstjenere er blevet forskånet for det
halve, men det, som de beklager sig over ikke at være forskånet i for
det halve, er bådsmandspenge eller skt. hansskat, rytterhold, grave
penge til Kbh.s fortifikation, soldater- og rytterløn, hvortil JS ikke
mener, at de kan forskånes mere end de andre, da befalingerne
derom ingen undtager eller forskåner, og at de klagende desuden er
lige så vel ved magt som nogen af klostrets andre tjenere, så skal JS,
uanset dette deres unødvendige klagemål, lade blive forholdt som
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hidtil, så de nyder den forskånelse, som de ordinære skattebreve
formelder, men at de efter andre kgl. befalinger betaler, hvad der er
påbudt til soldateskens underhold og til anden rigets gavn og bedste
behøves. SJT, 31, 78. K. Indl. 28. febr.
24. marts (Kbh.) Ms. til Arent von der Kuhla. En del af kronens
bønder i Kronborg len har andraget, at de har lidt stor skade på deres
kornsæd forleden år pga. langvarig regn og væske, som indfaldt i
høsten, og at en del af deres kvæg er dødt, og at en del af dem er nødet
til øde og afbrændte gde, så de ikke kan tåle at betale deres resterende
landgilde, hvis de skal blive ved magt. Da AK bekræfter deres an
givende, bevilges flg. afslag: i Kronborg birk, Tikøb s. Anders Rasmussen
og Jep Jørgensen i Munkegård 1 fj. smør, 2 td. havre, i Jonstrup Peder
Nielsen 1 pd. rug, 1 pd. byg, i Nyrup sal. Oluf Ingvorsens hustru,

Rasmus Pedersen, Niels Olufsen og Hans Olufsen hver 1 td. rug, Hans
Jensen og Oluf Kiøge 15 skp. rug, 18 skp. byg, 1 td. havre, 1 lam, 1 gås,
4 høns, i Risby Peder Sørensen 1 fj. smør, Jens Hansen 1 otting smør, i
Horserød Hans Jensen 15 skp. rug, 2 td. byg, 2 td. havre, Jep Peder
Bruns kvinde 2 td. havre, i Borsholm Peder Lauridsen 1 pd. byg, 2 td.
havre, 1 fj. smør, Søren Andersen og Peder Rasmussen hver 1 fj. smør,
i Homeby Laurids Jensen, Rasmus Eriksen og Jep Nielsen hver 15 skp.
rug, Peder Jørgensen 15 skp. rug, 18 skp. byg, 1 td. havre, 1 lam, 1 gås,
4 høns, i Havreholm Jens Nielsen V2 pd. rug, i Bistrup Anders Hansen 1
otting smør, i Plejelt Laurids Ibsen 1 td. havre, i Hellebæk »stander øde«
V2 td. torsk, 5 mk. penge, i Esbønderup s. i Sibberup Rasmus Hansen 1 fj.
smør, i Ormstrup Peder Hansen Y2 pd. rug, i Villingerød Anders Peder
sen og Hans Andersen hver V2 pd. rug, i Søborg s. i SøZwrgJep Thuesen
1 pd. rug, Jens Andersen ’/spd. rug, Jens Jacobsen 1 td. rug, 2 td. byg, i
Fjellenstrup Rasmus Lavesen 1 pd. rug, i Firhøj Laurids Lauridsen 1 fj.
smør, i Dragstrup Gunde Gundesen V2 pd. rug, Willum Pedersen og
Laurids Jensen hver 17 skp. rug, [Asminderød s. i Danstrup Jens Hansen
12 skp. rug, 18 skp. byg, 1V2 td. havre, i Nybo Peder Nielsens enke og
Søren Pedersen hver 1 otting smør, i Toelt Herlug Pedersen 4 skp. rug,
Bendt Pedersen V2 pd. byg, i Endrup Hans Kempe, Hans Andersen og
unge Anders Hansen hver 1 pd. rug, Rasmus Andersen 1 pd. rug, V2
pd. byg, i Dageløkke gi. Niels Hansen 1 smør, Niels Jensen 1 otting
smør, i Langstrup Hans Mouridsen 1 td. rug, V2 pd. byg, gi. Jens
Pedersen x/2 pd. rug, 1 lam, Jens Olufsen 1 pd. rug, Børge Hallandsfar
15 skp. rug, Peder Hansen V2 pd. rug, i Blistrup s. i Kolsbæk Clemend
Børgesen 12 skp. rug, Laurids Lauridsen Y2 pd. rug, Svend Olufsen 5
skp. rug, i Hesselbjerg Hans Pedersen 1 pd. rug, 1 td. byg, Hans Jensen
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25 skp. rug, 1 td. byg, i Bakkebjerg Hans Olufsen 1 pd. rug, i Udsholt
Peder Ambiørnsen, Rasmus Jensen og Laurids Lauridsen hver 12 skp.
rug, 15 skp. byg, Oluf Christensen 10 skp. rug, Oluf Nielsen !/2pd.rug,
Laurids Pedersen 10 skp. byg, Jørgen Olufsen 8 skp. rug, 10 skp. byg,
Hans Lauridsen 2 td. rug, i Højelt Laurids Pedersen og Niels Ras
mussen hver 15 skp. rug, Hans Lauridsen
pd. rug, i Smidstrup
Jørgen Jørgensen 2 td. rug, Christen Thuesen, Jens Jensen, Anders
Nielsen og Rasmus Lauridsen hver 1 td. rug, i Kolsbæk Peder Ander
sen, Laurids Hansen og Laurids Andersen hver 1 td. rug, i Vejby s. i
Vejby Laurids Olufsen 1 td. rug, i Unnerup Anders Hansen og Niels
Mortensen hver 1 pd. rug, 16 skp. byg, Peder Knudsen 2 td. rug, i
Mønge Anders Ibsen 15 skp. rug, Vz td. byg, Jørgen Lauridsen 1 td. rug,
i Ørby Anders Pedersen 1 td. byg, 16 skp. rug, Laurids Lauridsen 1 pd.
rug, 2 td. byg, Peder Jensen V2 pd. rug, 1 td. byg, Oluf Mikkelsen 1 pd.
rug, 1 td. havre, Niels Mortensen !/2pd. rug, !/2pd. byg, Hans Nielsen 1
pd. rug, 1 td. byg, Peder Bentsen 10 skp. rug, 1 td. byg, i Holløse
Rasmus Pedersen 8 skp. rug, 3 td. byg, Laurids Andersen 2 td. rug, 1
td. byg, Jep Nielsen 8 skp. rug, OlufJensen 1 td. rug, Oluf Olufsen 1
td. byg, i Ramløse s. i Ramløse Laurids Andersen 2 td. rug, Christen
Nielsen 5 skp. rug, Jep Pedersen Grus 2 td. rug, Christen Rasmussen 1
td. rug, 1 td. havre, Jens Knudsen Vz pd. rug, Jens Pedersen Grus Vz pd.
byg, Jep Jensen 221/2 skp. rug, i Ågerup Søren Lauridsen 1 td. byg, i
Skærød Niels Hellesen 1 td. byg, Peder Borckersen 2 td. byg, i Græsted s.
\Alme Hans Jensen 15 skp. rug, 1 td. havre, Peder Knudsen 3 skp. rug,
Peder Iversen 15 skp. rug, 1 td. byg, 1 td. havre, Peder Andersen 1 td.
rug, 1 td. byg, 1 td. havre, Peder Jensen 8 skp. rug, 10 skp. byg, Morten
Ambiørnsen 15 skp. rug, 18 skp. byg, 1 td. havre, i Hågendrup Hans
Nielsen 1 td. rug, i Nørre [Strand] Esbønderup Niels Andersen 1 otting
smør, 2 dl. penge, i Pårup Peder Lauridsen 12 skp. rug, i Holt Peder
Madsen 1 pd. rug, 2 td. havre, i Valby s. i Valby Laurids Ibsen, Oluf
Pedersen og Laurids Pedersen hver 15 skp. rug, Laurids Jensen 8 skp.
rug, Mads Pedersen 6!/2 skp. rug, i Hemmingstrup Peder Nielsen 1 td.
rug, i Sletelte Hans Pedersen 8 skp. rug, Niels Pedersen 1 pd. rug,
Søren Hansen 2 skp. rug, i Helsinge s. i Helsinge Mikkel Hemmingsen
Vz pd. rug, 1 td. havre, Knud Knudsen 5 skp. rug, i Lavø Anders
Lauridsen 1 pd. 5 skp. rug, Laurids Lauridsen 8 skp. rug, i Nejlinge
Jens Pedersen 5 skp. rug, i Høbjerg Laurids Christensen 1 pd. rug, i
Ammendrup Mads Jensen og Jørgen Rasmussen hver 1
smør, Jens
Pedersen 7Vz skp. rug, Jacob Hansen 1 otting smør, Mads Lauridsen 9
skp. rug, i Mårum s. i Ejlstrup Hans Jensen 1 otting smør, i Børstrup
Niels Jensen 1 fj. smør, 1 td. havre, i Trustrup Niels Pedersen 1 fj. smør,
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1 gås, 4 høns, 20 æg, Jens Olufsen 1 fj. smør, 4 høns, 20 æg, Hans
Sørensen 1 fj. smør. SjT, 31,78-80. (Efter Otte Kragsordre) K. Indl. 2.
marts.
24. marts (Kbh.) Bevilling. Det bevilges grovskomager Hans Gøyte i
Kbh. årl. kvit og frit af kronens bønder i Blekinge at få 500 td. bark.
Hvis han behøver mere, skal han købe det for sædv. pris. Han skal
derimod årl. til flådens behov levere godt pumplæder for 400 sldl.
efter billig pris og i krigstid på egen bekostning udmundere 2 ryttere

med alt tilbehørigt. SkR, 6, 49. K.
24. marts (Kbh.) Ms. til hr. Knud Ulfeldt. Da kongen af KUs erklæring

erfarer, at det med Landskrones kirke og præsteresidens forholder
sig, som borgmester og råd har anført [se ms. til KU af 13. marts 1649],
godkender han, at sognepræsten smst. m. Jens Kjeldsen til kirkeresi
densens opbygning må få den halvpart af Landskrone lens kirkers
beholdning, som var befalet at sendes til bygning af regenskirken.
SkT, 8, 22. (Efter Otte Krags ordre) K.
24. marts (Kbh.) Hr. Tage Thott fik brev, at da adelen i Skåne endnu
ikke havde voteret om en rigsråd i afd. Malte Juuls sted, skal han
snarest skrive til dem og erfare deres vota på så mange adelspersoner,
som skal præsenteres til en rigsråd, for at det kan blive afgjort til første
herredag. Udt. i SkT, 8, 22. K.
24. marts (Kbh.) Ms. til hr. Niels Krabbe. Det er bevilget grovskoma

ger i Kbh. Hans Skøite1 [osv. som i bevill. af samme dato]. NK skal
tilholde bønderne at lade ham få de 500 td. bark og til billig pris, hvad
han yderligere behøver. SkT, 8, 22. K.
1) Således også K. Bevill. og K hertil har Gøyte.

24. marts (Kbh.) Ms. til hr. Gregers Krabbe. Der har været langvarig
trætte mellem hertugen af Gottorps tjenere i Tønder og kongens i
Møgeltønder om nogle slusers og digers vedligeholdelse, om kongens
undersåtter alene eller om hertugens alene eller om de samtlige pro
quota bør vedligeholde dem. Kongen har på sin side tilforordnet og
befuldmægtiget hr. OlufParsberg, hr. Jørgen Braheogdr. Christoffer
v. der Lippe, og hertugen på sin side Claus v. Qualen, amtmand t.
Zismar og Kiel, Poul Rantzau, hofkansler og drost t. Bramsted og dr.
Adolphus Kiehnan til den 20. april førstkommende at mødes på de
omtvistede åsteder for at dømme parterne imellem. GK skal møde og
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tage kongens undersåtters bedste i agt. JT, 12, 93. (Efter hr. kanslers
ordre) K.
24. marts (Kbh.) Ms. til hr. Oluf Parsberg, hr. Jørgen Brahe og dr.
Christoffer v. der Lippe. [Indledn. som foregående ms. til hr. Gregers
Krabbe]. Hertugen har på sin side tilforordnet [som i foregående ms.]
til den 20. april at møde parterne på begge sider med deres dokumen
ter og dømme dem imellem. Adressaterne skal på kongens side med

kgl. fuldmagt møde og deltage i afgørelsen. JT, 12, 94. (Efter hr.
kanslers ordre) K.
25. marts (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev at lade hertugen t.
Sønderborg få en dygtig hest til stod af dem, som findes på Ant
vorskov, når han lader gøre anfordring derom. Udt. i SjT, 31, 78. K.
25. marts (Kbh.) Ms. til Jørgen Kruse og Steen Bille. Afd. Jørgen
Orning t. Skårupgård har efterladt sig to kuld børn, 4 med den første
frue og 2 med den sidste, og før han ægtede den sidste, har han skiftet
med det første kuld, så de har fået deres mødrenearv. Siden er 2 af det
første kuld døde før JO, og han har selv som fader arvet dem. Nu skal
der skiftes om de 2 afdøde børns arvedel efter JO mellem de 2 endnu
levende af første kuld og de 2 af andet. Hertil er begæret flg. befaling

til adressaterne. De skal med kgl. fuldmagt indstævne de interessere
de for sig og skifte mellem de to kuld børn om de 2 afdøde af første
kuld. Det første kuld skal medbringe skiftebrevet om deres mødrene
arv, da det formenes endnu at findes i »hendes« [fejl for deres?]
forvaring. Hvis tvist opstår mellem de interesserede, skal de forlige
dem eller adskille dem ved endelig dom. JT, 12, 95. Indl. 1. marts.
26. marts (Kbh.) Ms. til Hans Wulf Unger og Christen Lange. Der skal
snarest skiftes mellem afd. Jørgen Ornings to kuld børn om deres 2
afdøde søskendes arvegods efter deres faders død. HWU skal værejfr.
Kirsten Ornings værge ved skiftet og CL Vill Ornings. JT, 12, 96.

27. marts (Kbh.) Ms. til hr. Christoffer Ulfeldt. Han skal straks i sit len
lade indkøbe 6 td. godt smør og snarest skibe det til Kbh. til køkken
skriveren, som straks skal betale det, da kongen behøver det til

hofholdningen, Udt. i SkT, 8, 22. K.
Tilf.: Ligesådant brev fik hr. Tage Thott at købe 12 td. og hr. Knud
Ulfeldt 6 td.
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28. marts1 (Kbh.) Fru Mette Rosenkrantz, sal. Niels Vinds, fik »udi
forrige mening« bevill. på en plads til et begravelsessted i Roskilde
domkirke næst op til det sted, som er forundt hr. Niels Trolle til

begravelsessted smst., dog foruden nogen plads på pillen til et epita
fium. Udt. i SjR, 22, 152. K.
1) Indf. ml. breve af 9. og 10. marts.

28. marts (Kbh.) Hans Dibolt von Denen fik brev at lade Hildebrand
Jørgensen for betaling til sit bryllup få 2 dyr. Udt. i SjT, 31, 80.
28. marts (Kbh.) Ms. til dr. Jacob Matthiesen. En borger i Grenå har
fordristet sig til at stævne sognepræsten smst., fordi han vil tilholde
ham at stå åbenbar skrifte, da hans hustru er kommet for tidligt. Han
mener, at præsten gør ham uret dermed, idet der slet intet meldes om
sådanne hændelser i den nye reces. Da det i sig selv er billigt og i
overensstemmelse med kirkeordinansen, at alle, som begår nogen

åbenbar forseelse til forargelse for andre, også bør absoluteres derfor,
skalJM i sit stift anordne, at Grenå-borgeren så vel som alle andre, der
befindes i slige forseelser, ikke tillades hemmeligt skriftemål, før de
for deres forseelse har udstået kirkens disciplin. JT, 12,97. K. Indl. 16.
marts.
29. marts (Kbh.) Konfirmation på Christian 4.s brev af 2. maj 1646

[KB 1646, 119 og 123] til kobbersmed i Kbh. Hans Ehm på et stykke
jord til sin kobbermølle. SjR, 22, 157.
29. marts (Kbh.) Konfirmation på Christian 4.s brev af 8. aug. 1634

[KB 1633-34, 724] til kobbersmed Hans Ehm på en kobbermølle ved
Vedbæk i Kbh. len. SjR, 22, 158.
29. marts (Kbh.) Ms. til rigens hofmester. Menige borgerskab i Stege
har andraget, at der af Christian 4. er bevilget dem et stykke sædeland
at indhegne, som nu efter 15-16 års stadig brug er ganske udygtig til at
bære korn, og har begæret, at det i stedet må bevilges dem at indhegne
et andet stykke af deres overdrev til sædeland, indtil den gamle mark

igen kan blive bekvem til brug. Det bevilges, mod at det første stykke
igen udlægges til overdrev, som rigens hofmester skal dele mellem
dem ret og billigt, hvis han i øvrigt mener, at deres begæring kan
imødekommes uden borgerskabets og omliggende byers skade. SjT,
31, 80. (Efter Otte Krags ordre) K.
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29. marts (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev at anordne, at Gert
Piper straks »bliver på regnskab af det, han har at fordre 100 rd.«
[meningen af denne uforståelige og velsagtens forskrevne indførsel er
fmtl., atJG skal betale GP 100 rd. af hans fordring]. Udt. i SjT, 31,80.

29. marts (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev at levere til Jonas
Wespenøes begravelse 40 rd. af hans resterende besolding. Udt. i SjT,
31,81.
29. marts (Kbh.) Ms. til Henrik Ramel. Carl Rohr har begæret i sin og
sin hustru Kirsten Munds livstid frit uden landgilde og anden tynge at
måtte nyde med tilbørlig skov, fiskeri og al anden tilliggende en gd. i
Borød under Sorø akademi, som dog efter deres død igen skal følge
akademiet, idet han derimod tilbyder at udlægge 2 af sin hustrus gde i
Nørrejyll., liggende blandt akademiets gods dér, til evindelig ejen
dom. HR har erklæret, at dette vil være til gavn for akademiet, og det
bevilges derfor, at han udsteder livsbrev til dem på gden i Borød,
hvilket kongen siden på ansøgning vil konfirmere. Han skal lade sig
skødet på gdene i Nørrejyll. levere, underskrevet af KMs arvinger, så

akademiet ikke skal tage skade. SjT, 31,81. K. (Jf. SjT, 31, 116, 26. juli
1649).
29. marts (Kbh.) Henrik Ramel fik brev at indtage sognepr. t. Gammelstrup og provst i Øster1 og Bregne herreder hr. Mogens Eriksens 2

sønner Peder og Albert Mogensen i Sorø skole, når der bliver plads
ledig. Udt. i SjT, 31,81. Indl. 2. marts.
1) Dette herredsnavn har ikke kunnet identificeres. Indl. 2. marts har Lister i
stedet for Øster.

30. marts (Kbh.) Ms. til fru Margrete Lunge og bispen i Ribe. Instru
mentalist i Vejle OlufJensens hustru har for kort tid siden, såvel som
engang før, ligget sit spædbarn ihjel, fordi de ikke har haft anden seng
at lægge barnet i end den, hun og hendes mand lå i. ML skal under
søge, om OJs og hans hustrus armod er så stor, at de ikke skulle kunne
have en seng, hvori de kunne have lagt barnet for sig selv, eller også
holdt folk til at tage vare derpå. JT, 12, 97.
31. marts (Kbh.) Bevilling. Medlemmerne af slagterlavet i Kbh. har
andraget, at de har forpligtet sig til til byens underhold og for
nødenhed at falholde fersk okse- og lammekød, der ikke må mangle i
slagterboderne, og har begæret, at det derfor må bevilges dem, for
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bedre at kunne efterkomme dette, at måtte købe fede slagteøksne og
andet, som behøves til at vedligeholde slagteriet, her i riget, hvor de
kan få dem til købs. Det bevilges dem til slagteriets fornødenhed at
måtte købe fedeøksne og andet, som de behøver, dog at de ikke
forgriber sig mod recessen og anordningerne om øksenhandel. SjR,
22, 158. K. (Tr.: KD, III, 313).
31. marts (Kbh.) Ms. til hr. Joakim Gersdorff. Jørgen Seefeld t.

Visborggård har andraget, at der i rentekammeret gøres ham flg.
mangler i hans regnskab for Hald slot: 1. Det korn, som ved ulykkelig
ildebrand på slottet er medgået, anslået til 959 rd. Her vil kongen have
godtgjort ham halvdelen. 2. Han er tilregnet at betale, hvad ind
komsten af tilskiftet gods fra 1643 til 44, da en del af den svenske armé
var logeret i Jyll., kunne andrage mere end det bortskiftede gods,
hvilket kongen vil have ham efterladt. 3. Store partier af både rug, byg
og havre, hvoraf en stor del lå på Hald slot og en del på en skude ved
Nykøbing, er borttaget af de svenske. Også det vil kongen have ham
efterladt. Adskillige specibus hos bønderne i lenet og pengeskatterne,
som var påbudt til martini 1643, kongeskatten til fastelavn 1644 og
bådsmandsskatterne til skt. hans 1644 og 45 skal også godtgøres ham i
regnskaberne ligesom bekostningen på lofter, døre, vinduer og låse
m.v. ved slottets reparation efter de svenskes bortdragen af Jyll. SjT,
31, 81. K.
31. marts (Kbh.) Ms. til hr. Axel Urup. Da kongen formoder, at
arbejdet »nu med tiden« igen skal begynde på voldene ved Kbh., skal
han, før der røres ved det, til hr. Niels Trolle og hr. Joakim Gersdorff
levere regnskab for, hvad der hidtil er anvendt, mens AU har haft
direktionen, og opmåling af, hvor meget der i samme tid er udført.

SjT, 31, 82.
31. marts (Kbh.) Ms. til alle lensmænd, hvor der findes toldsteder
(Sjæll.: Oluf Brockenhuus, Otte Pogwisch, Arent von der Kuhla, hr.
Niels Trolle, hr. Flemming Ulfeldt, hr. Christoffer Urne, hr. Hans
Lindenov, hr. Jørgen Seefeld, hr. Wentzel Rothkirck, hr. Sigvard
Urne, hr. Frederik Reedtz, hr. Corfitz Ulfeldt. - Fyn: hr. Mogens
Kaas, hr. Henning Valkendorf, hr. Jørgen Brahe, hr. Christian Rantzau, fru Christence Lindenov. - Skåne: hr. Tage Thott, hr. Knud
Ulfeldt, hr. Christoffer Ulfeldt, fru Anne Ramel, hr. Ebbe Ulfeldt, hr.
Axel Urup. - LolL og Falster: Jobst Frederik von Papenheim, Erik
Rosenkrantz. -Jyll.: fru Margrete Lunge, hr. Gregers Krabbe, Laurids
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Ulfeldt, hr. Oluf Parsberg, Erik Grubbe, Gunde Rosenkrantz, Henrik
Thott, Mogens Arenfeldt, Erikjuel, Manderup Due, Christoffer Hvas,
Steen Bille, hr. Frands Pogwisch, hr. Ebbe Ulfeldt, hr. Mogens Sehested). De skal tilholde alle toldere og toldskrivere i deres len til
førstkommende philippi jacobi hos landkommissærerne at klarere de
regnskaber for kommissarietolden, som de til den dag resterer med.
SjT, 31,82. (Efter Otte Krags ordre) K. Orig. i Frederiksborg lens ark.,
LAK.
1. april (Kbh.) Konfirmation på Christian 4.s. bestall. af 17. okt. 1636
[KB 1635-36, 648] for Rasmus Hansen som skovrider i Frederiksborg
len. SjR, 22, 159-61. K.

1. april (Kbh.) Ms. til hr. Henrik Lindenov og bispen i Skåne. Der er
tvist mellem kaldsmænd i Gumløse og Sørby sogne i Gønge h. og
Joakim Beck t. Gladsaxe om kaldelse til disse sogne. Kaldsmændene
giver på menighedernes vegne til kende, at de har kaldet en Hans
Pedersen, hvormed JBs fuldmægtig ikke er tilfreds, men på sin hus
bonds vegne mod menighedernes samtykke vil have befordret JBs
tidligere skolemester Christen Iversen. Adressaterne skal undersøge,
om kaldelsen er sket inden for lovlig tid, og med kgl. fuldmagt
indstævne de interesserede, forhøre sagen og dømme, om kaldelsen
er gået så lovligt til, at den bør stå ved magt. SkT, 8, 23. K. Indl. 17.

marts.
1. april (Kbh.) Konfirmation på Christian 4.s bevill. af 27. sept. 1645
til Christian Sverus til at holde apotek og vinkælder i Nakskov [se KB
1644-45, 468]. SmR, 7, 11-13.
2. april (Kbh.) Konfirmation på Christian 4.s bestall. af 16. marts 1646
[KB 1646, 49] for Peder Knudsen Skaaning som fiskal på Bremerholm, tøjhuset og flåden. SjR, 22, 161.

2. april (Kbh.) Ms. til hr. Joakim Gersdorff og bispen. Samtlige
præster og skolebetjente i Christianshavn beklager sig over, at nogle
af deres menighed, boende bag børsen, søger den tyske kirke i Kbh.,
skønt de selv i Christianshavn har en tysk præst, som forretter tjene
sten i kirken, og de derfor ikke har billig årsag til at undskylde sig med,
at de ikke forstår dansk, som adressaterne videre kan se af deres
supplikation. De skal undersøge, hvordan der er forholdt hidtil, og
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erklære sig skriftligt derom, så kongen kan anordne det fornødne og
skånes for deres videre overløb. SjT, 31, 82. (Tr.: KD V, 327).
2. april (Kbh.) Jægermester fik brev at lade fru Barbara Vittrup, afd.
Christian Friis’, for betaling få 3 store dyr, 3 dådyr, 6 rådyr og 30
harer. Udt. i SjT, 31, 83.

2. april (Kbh.) Fiskemestrene fik brev ligeledes at lade fru Barbara
Vittrup for betaling få 40 retter karper, 40 brasen, 60 gedder, 300
karudser og 300 aborrer. Udt. i SjT, 31, 83.
2. april (Kbh.) Bevilling. Borgmester og råd i Varde har andraget, at
de kræves og tiltales for unionsskatten af byen til martini 1643, som
beløber sig til 156 rd., og begærer at forskånes herfor. Pga. den store
skade, byen har lidt i forleden krigstid bevilges det, at beløbet må
afkortes i den sum, de har at fordre hos kronen for indkvartering og
andet. JR, 11, 173. (Efter Otte Krags ordre. L Below) K.
2. april (Kbh.) Å.b. Byfoged i Varde Daniel Philipsen har andraget, at
han kræves og tiltales for småtolden der i byen fra philippi jacobi 1643
til julen næstefter og for accisen, som resterer fra 1643 til 1645, og
begærer efterladelse derfor, da alt, som var oppebåret, da det fjendt
lige indfald skete, er frataget ham, og resten i samme besværlige tid
ikke kunne indkræves. Nævnte småtold og accise efterlades ham. JR,
11, 174. (Efter Otte Krags ordre. L. Below) K. Indl. 24. febr.

2. april (Kbh.) Ms. til hr. Oluf Parsberg. Størstedelen af dammene i
Skanderborg og Akær len er blevet ganske øde og behøver reparation.
Han skal straks lade dem besigtige og siden erklære, hvordan de med
ringeste omkostning bedst kan istandsættes, og hvor meget det vil
koste. JT, 12,98. (Efter Otte Krags ordre) K. Indl. 24. marts og 2. maj.
3. april (Kbh.) Bevilling. Lensmand på Sæbygård Christoffer Gøye
har begæret, at kongen vil bevilge en kronens vornedes søn Christen
Pedersen, barnefødt i Antvorskov birk i Hemmesøe [Hemmeshøj] s.
og by, som nu tjener CG, frihed for fødested. Det bevilges CP at måtte
være kvit og fri for sit fødested, at være, tjene, bo og bygge, hvor ham
lyster, og ej af nogen deles til stavn eller for hans fødested tiltales i
nogen måde. SjR, 22, 162. (Efter hr. kanslers ordre) K. Indl. 2. febr.

3. april (Kbh.) Anders Kock fik bevill. at ægte en kvinde, han har

92

1649

besovet, efter at han ved kapitelsdom er blevet skilt fra sin hustru. Dog
skal han give 20 rd. til Vartovs hospital. Udt. i SjR, 22, 162.
3. april (Kbh.) Ms. til Otte Pogwisch. Nedennævnte kronens bønder i
hans len har andraget, at en del er nødet til øde gde, en del er deres
kvæg fradøde og en del er forarmede pga. ulykkelig ildebrand, og at
de derfor ikke, om de skal blive ved magt, kan tåle at svare deres
resterende landgilde fra philippi jacobi 1648 til årsdagen 1649. Da OP
bekræfter deres angivende, godkender kongen, at der forundes dem
flg. afslag for nævnte periode: iJørlunde Anders Pedersen 18 skp. rug,
2 td. havre, Christen Jensen 1 pd. byg, Hans Gundersen 12 Vi skp. rug,
Oluf Niclan 6 skp. rug, 5 skp. byg, 2 td. havre, 2 lam, i Skenkelsø Hans
Jørgensen 1 pd. rug, i Sundbylille Salomon Nielsen 7 skp. rug, 2 td. byg,
Jens Andersen 5 pd. rug, Hans Nielsen 1 pd. rug, Hans Hansen 5 skp.
rug, iHagerup Morten Brocker 1 pd. 7 skp. rug, 1 pd. 8 skp. byg, 2Vi td.
havre, 1 lam, 1 gås, 2 høns, i Hørup Jørgen Ibsen 1 pd. rug, 1 pd. byg, 2
td. havre, 1 lam, 1 gås, 2 høns, Peder Olufsen 13 skp. rug, i Jordhøj
Laurids Lauridsen 12 skp. rug, Hans Mikkelsen 12Vi skp. rug, 8 skp.

byg, i Græse Søren Lauridsen 15 skp. byg, Poul Pedersen 15 skp. byg,
Rasmus Nielsen 15 skp. byg, 1 td. rug, i Sigerslevvester Morten Nielsen
2 td. byg, 13 skp. rug, 1 lam, 4 høns, Laurids Ibsen 15 skp. byg 1 Vi td.
havre, 1 lam, 1 gås, 4 høns, Jørgen Møller 22V1 skp. byg, i Oppe Sundby
Maren Hans Madsens 12 skp. rug, Niels Hansen 12 skp. rug, IVi td.
byg, Peder Nielsen 1 pd. 6 skp. byg, 2 Vi td. havre, 1 lam, 1 gås, 4 høns,
Hans Jensen 7 skp. rug, 3 td. byg, Jens Nielsen 5 skp. rug, 3 skp. byg, 1
td. havre, 1 lam, Vi gås, 1 høne, i Ude Sundby Oluf Mortensen 2 td. byg,
15 skp. rug, Anders Jensen 15 skp. rug, 1 lam, Anders Mortensen
Møller 2 td. byg, i Strø s. Niels Hansen Fynbo 2 pd. rug, 2 pd. byg, 5 td.
havre, [ulæselig brøk] parter af 1 fj. smør, Hans Nielsen 1 pd. 9 skp.
byg, 3 td. havre, 1 lam, Anders Hermandsen 2 pd. rug, 1 pd. byg, Vi af 1
fj. smør, Ole Ibsen 1 pd. rug, 5 td. havre, !6 parter af 1 fj. smør, i Strølille
Anders Hansen 2 pd. rug, 2 pd. byg, Anders Pedersen Vi pd. byg, Jens
Ibsen 3 td. byg, i Sigerslevøster Niels Olufsen 1 pd. 7 Vi skp. rug, Peder
Hansen 1 pd. 5 skp. rug, Niels Arrildsen 18 skp. byg, Peder Henningsen 21 skp. byg, Mads Jyde 21 skp. byg, Anders Jørgensen 21 skp. byg,
Anders Hansen 1 pd. byg, Hans Duncker 21 skp. byg, i Skævinge Peder
Andersen 12 skp. rug, Jens Lauridsen Vi pd. rug, gi. Jens Olufsen 8
skp. rug, 9 skp. byg, Jens Rasmussen Vi pd. rug, Vi pd. byg, Jeppe
Willumsen 1 td. rug, 2Vz pd. byg, 3 td. havre, Nilaus Pedersen 1 pd.
rug, Vi pd. byg, 3 td. havre, Hans Andersen 18 skp. rug, 1 pd. byg,
Hans Olufsen Vi pd. byg, 1 td. havre, Peder Rasmussen 2 td. byg,
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Anders Hansen 2 */2 td. havre, i Lyngby s. i Store Lyngby Laurids Ander
sen 14[?] skp. rug, Jacob Jørgensen 10 skp. rug, 1 '/2 td. havre, Jørgen
Germandsen 10 skp. rug, Knud Rasmussen 10 skp. rug, 1 ’/2 td. havre,
Niels Rasmussen 19 skp. rug, Peder Jørgensen 10 skp. rug, Vi pd. byg,
1 Vi td. [havre], gi. Rasmus Ibsen 19 skp. rug, unge Rasmus Ibsen 5 skp.
rug, i Lille Lyngby Jens Rasmussen 14 skp. rug, Jens Andersen 4 td. byg,
Jens Jensen 2 td. rug, Laurids Jensen 2Vi td. havre, i Meløse Oluf
Andersen 12 Vi skp. rug, 15 skp. byg, 1 td. havre, 1 ottingsmør, Morten
Nielsen 25 skp. rug, 1 fj. smør, Jens Nielsen Giøg 13 skp. rug, 15 skp.
byg, 1 td. havre, 1 ottingsmør, 1 lam, 1 gås, 4 høns, Mads Pedersen 19
skp. rug, Oluf Ibsen Block 12 V2 skp. rug, Peder Nielsen 12!/2skp. rug, 1
td. havre, Jens Ibsen og Hans Jensen 25 skp. rug, 5 td. byg, Mogens
Lauridsen 18Vi skp. rug, 4!/2 skp. byg, 2 td. havre, 1 otting smør, Hans
Jensen 12Vi skp. rug, Hans Olufsen 25 skp. rug, 5 td. byg, 2Vi td.
havre, 1 otting smør, Mads Espersen 12Vi skp. rug, Anders Mikkelsen
13 skp. rug, 1 otting smør, i Halløse [Harløse] Jens Hansen Bendsen 15
skp. rug, Jens Lauridsen 3 td. byg, Anders Jensen Vi pd. byg, 6 skp.
rug, Rasmus Olufsen Vi pd. rug, 10 skp. byg, Frederik Mogensen 7
skp. byg, 1 td. havre, Laurids Nielsen Vi pd. byg, i Alsønderup Jens
Lauridsen 1 td. byg, 1 otting smør, Mads Mouridsen Vi otting smør, 1
lam, Rasmus Willumsen i Svend Lauridsens gd. 1 td. byg, \ Nejede Niels
Hansen Vi pd. byg, Hans Pedersen 12Vi skp. rug, Laurids Jensen 8
skp. rug, Oluf Gundersen 1 td. byg, i Nødebo s. Jens Eriksen Vi fj. smør,
Christoffer Lauridsen Vi otting smør, i Pederstrup Eiler Eilersen 1 Vi
otting smør, i Skallerød Hans Eilersen 1 Vi otting smør, i Stenholt mølle
Knud Møller 11 td. Vi skp. mel, i Grønholt s. Anders Pedersen Vi otting
smør, Niels Hansen 1 ottingsmør, »Lille« [sted-el. personnavn?] Niels
Hansen 1 lam, Peder Pedersen 1 ottingsmør, Hans Andersen Rotting
smør, Niels Pedersen Vi otting smør, Niels Sørensen 1 otting smør,
Willum Hansen Vi otting smør, i Lønholt Hans Olufsen 15 skp. rug,
Niels Suder 1 td.rug, Peder Eriksen 15 skp. rug, Mikkel Møller 15 skp.
rug, Jørgen Pedersen 1 td. rug, Jens Skaaning 1 td. rug, Jens Rasmus
sen 1 td. rug, Oluf Pedersen Smed 15 skp. rug, !/2pd. byg, 1 td. havre, 1
lam, 1 gås, 2 høns, 20 æg, af et hus 2 mk., Peder Willumsen Vi pd. rug,
Niels Pedersen 15 skp. rug, Peder Pedersen Jyde 13 skp. rug, Peder
Andersens kvinde 1 td. rug, Peder Christensen 1 td. rug, Henning
Pedersen 4 skp. rug, Hans Møller 9 skp. rug, i Lillerød Bendt Bendtsen
1 td. havre, 2Vi skp. rug, i Lillrildt [Lillerød?] OlufJensen 3 skp. rug, 1
td. byg, i Lynge Hans Hansen 1 pd. rug, 20 skp. byg, Morten Andersen
1 pd. rug, gi. Hans Olufsen 1 pd. rug, Peder Madsen 1 pd. rug, Bendt
Olufsen 5 skp. rug, i Uggeløse s. i Uggeløsejvp Gregorissen 15 skp. rug,
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Jens Olufsen 7 skp. rug, Hans Nielsen Holst 1 td. rug, 1 pd. byg, 2 td.
havre, Hans Eriksen 1 td. rug, 1 td. byg, 2¥2 td. havre, Peder Ibsen ¥2
pd. rug, 1 pd. byg, i Lindholm Anders Lauridsen 15 skp. rug, 3 td. byg, i
Vassingerød Hans Olufsen ¥2 pd. rug, i Badstrup Rasmus Andersen ¥2
pd. rug, Niels Madsen 6 skp. byg, i Uvelse Anders Christensen, Oluf
Christensens eftermand, 1¥2 pd. rug, 3 td. havre, 18 sk. penge, 1 lam, 1
gås, 4 høns, Hans Christoffersen 8 skp. rug, 1 pd. byg, 1 td. havre,
Hans Nielsen 1 ¥2 pd. rug, ¥2 pd. byg, 3 td. havre, Christen Olufsen 8
skp. rug, 2 td. havre, Hans Hansen 28 skp. rug, Ingvor Hansen ¥2 pd.
rug, ¥2 byg, Niels Hansen 12 skp. rug, Jørgen Hansen 12 skp. rug, ¥2
pd. byg, Jens Torstensen 1 pd. rug, 1 pd. byg, 2 td. havre, 17 sk. slette,
1 lam, 1 gås, 2 høns, i Lystrup Hans Hansen 9 skp. rug, 3 skp. byg, ¥2 td.
havre, Mads Hansen 15 skp. rug, Knud Andersen 1 ¥2 td. byg, 2 td.
havre, Morten Knudsen 6 skp. rug, i Gørløse Oluf Nielsen 15 skp. rug,
Hans Nielsen ¥2 pd. byg, Christen Rasmussen 15 skp. rug, Joen
Pedersen ¥2 pd. byg, OlufJensen ¥2 pd. byg, i Herlev s. Willum Olufsen
15 skp. rug, 1 pd. byg, Jørgen Nielsen 1 pd. byg, Laurids Troelsen 1
pd. byg, Rasmus Nielsen ¥2 pd. rug, ¥2 pd. byg, 1 lam, i Hammersholt
Jørgen Hansen ¥2 pd. rug, Jacob Mortensen ¥2 pd. byg, 1 td. havre,
Peder Nielsen ¥2 pd. byg, Peder Jensen ¥2 pd. byg, Søren Andersen ¥2
pd. byg, i Fersløff[Freerslev?] Peder Due 15 skp. rug, 1 ¥2 td. havre, Jens
Christoffersen 1 pd. byg, Jens Olufsen 15 skp. rug, i Ølstykke s. i Ølstykke
Peder Jensen Madsen 25 skp. rug, 1 pd. 7 skp. byg, 1 td. havre, Jens
Jensen 1 pd. byg, Oluf Hansen 1 pd. rug, 1 pd. byg, Mikkel Nielsen 1
pd. byg, Eutzius Jensen 1 ¥2 pd. byg, 8 skp. rug, 2 ¥2 td. havre, Adtzer
Pedersen 1 ¥2 pd. rug, ¥2 pd. byg, Jens Andersen 1 pd. byg, Rasmus
Tygesen 1 pd. byg, Laurids Madsen ¥2 pd. rug, 1 ¥2 pd. byg, 5 td. havre,
Hans Bendixen 1 ¥2 pd. rug, i Udlejre Laurids Jensen 1 pd. 5 skp. rug, 1
pd. 6 skp. byg, ^¥2 td. havre, Willum Andersen ¥2 pd. rug, ¥2 pd. byg,
Jens Nielsen 1 pd. byg, Niels Pedersen 1 td. rug, 1 td. byg, i Svestrup
Peder Madsen Olufsen 1 pd. rug, 1 pd. byg, 2 td. havre, Søren
Christensen 1 pd. rug, 1 pd. byg, Oluf Madsen 1 pd. rug, 1 pd. byg, 4
td. havre, Anders Nielsen ¥2 pd. rug, ¥2 pd. byg, i Snostrup Laurids
Nielsen 3 td. rug, 7 skp. byg, Anders Nielsen ¥2 pd. rug, ¥2 pd. byg, 1
otting smør, i Store Rørbæk Hans Lauridsen 1 pd. rug, 2 td. havre, Hans
Madsen 8 skp. rug, ¥2 pd. byg, Oluf Pedersen 3 td. byg, i Kregme unge
Oluf Lauridsen ¥2 pd. byg, i Sonnerup Jens Lauridsen 8 skp. rug,
Anders Christoffer Pedersen 25 skp. byg, Jørgen Hansen 15 skp. byg,
Niels Jensen 1 pd. byg, Laurids Ibsen ¥2 pd. byg, Jens Nielsen 8 skp.
rug, ¥2 pd. byg, Rasmus Madsen ¥2 pd. byg, Anders Lauridsen ¥2 pd.
byg, Laurids Rasmussen 12 skp. rug, 2 td. byg, Jep Hansen 1 pd. byg, i

1649

95

Vinderød Christoffer Jørgensen 1 Vi pd. rug, Vi pd. byg, Laurids Olufsen 12 skp. rug, i Brederød Niels Andersen Holst Vi pd. byg, Niels
Knudsen 1 td. rug, i Karsemose Laurids Pedersen Vi pd. byg, Anders
Andersen Vi pd. byg, i Ølsted Niels Jensen 1 td. byg, 19 skp. rug, 2 td.
havre, Laurids Pedersen 1 td. havre, 1 td. byg, Hans Nielsen Halseboe
15 skp. rug, Laurids Nielsen 2 td. rug, 1 td. byg, Niels Pedersen 1 td.
rug, 1 td. byg, i Havelselille Niels Mikkelsen 1 pd. rug, Niels Sørensen 3
td. byg, 1 td. rug, Søren Wilde 2 td. havre, i Havelsemagle Peder
Lauridsen 10 skp. rug, Vi pd. byg, Jens Lauridsen Stercke Vi pd. byg,
Niels Olufsen 10 skp. rug, 1 td. havre, på Hoffgaarden Niels Jensen 1
pd. byg, 1 td. rug, i Melby Niels Jensen Hiulmand 4 skp. rug, 1 lam,
Hans Pedersen Ingmersen Vi pd. rug, Peder Olufsen V2 pd. byg, 1 lam,
Jep Lauridsen Gregersen Vi pd. byg, Jens Rasmussen Vi pd. byg, Søren
Nielsen Vi pd. byg, i Tollerup Morten Olufsen 4 skp. rug, 1 td. byg,
Jørgen Olufsen Vi pd. byg, Niels Olufsen Vi td. byg. SjT, 31, 83-86.
Orig. i Frederiksborg lens ark., LAK. Indl. 30. marts.
3. april (Kbh.) Tolderne i Sundet fik brev at betale Arent von der
Kuhla 1.772 rd. af toldkisten i indeværende år for hans resterende

pension til philippi jacobi 1648. Udt. i SjT, 31, 86.
3. april (Kbh.) Ms. til Lunde kapitel. De præbender, som blev ledige
efter afd. Steen Beck og lyler Holck, er endnu ikke assigneret til
nogen, fordi kongens sekretær Laurids Below mener at have ret til at
få det bedste, da hans forleningsbrev er det ældste, hvilket kapitlet
dog hidtil ikke har villet tilstede ham. Da LBs brev er ældre end de to
andres, og da han også er blevet kapitlet præsenteret, før der skete
nogen option, skal han have det bedste, nemlig præbenda Treye, som
han selv ønsker. SkT, 8, 23. (Efter hr. kanslers ordre) K.
3. april (Kbh.) Hr. Knud Ulfeldt og dr. Peder Vinstrup fik befaling at
erklære sig om et jus patronatus i Onsø h., som Steen Brahe t.
Knudstrup begærede. Udt. i SkT, 8, 23. (Efter hr. kanslers ordre) K.
3. april1 (Kbh.) Ms. til hr. Christoffer Urne. Borggården til residensen
til Odense provsti, som han er forlenet med, kaldet præstegården, er
ganske nedfalden og øde if. den besigtigelse, som lensmand på Ha
genskov hr. Jørgen Brahe og lensmand på Odensegård hr. Henning
Valkendorf har foretaget. CU skal af de nedfaldne materialer forbed
re ladegden og dér smst., eller hvor det synes mest belejligt, opbygge
så mange bindinger, som det gamle tømmer og stenene forslår til, og
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som behøves til fæfoder og korn. For videre bygning der at lade
opsætte eller vedligeholde vil kongen aldeles forskåne ham. FT, 7, 39.
1) Indført ml. breve af 30. juni og 5. juli.

3. april (Kbh.) Bevilling. Det kannikedømme ved Ribe domkirke, som
er ledigt efter afd. mag. Anders Rondrup, bevilges residerende medicus smst. dr. Ludvig Pouch indtil videre. Han skal residere ved dom
kirken [og i øvrigt opfylde samme betingelser som foreskrevet hof
prædikant Laurids Jacobsen i bevill. af 6. febr. 1649]. JR, 11, 174.
3. april (Kbh.) Bevilling. Det prælatur i Ribe domkirke, som er ledigt
efter afd. mag. Anders Rondrup, bevilges Peder Lange t. Kærgård
indtil videre. Når han ikke er forhindret i kongens og rigets tjeneste,
skal han residere ved domkirken [og iøvrigt opfylde samme be
tingelser som foreskrevet hofprædikant Laurids Jacobsen i bevill. af 6.
febr. 1649]. JR, 11, 175.
4. april (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev alvorligt at tilholde
tolderen og toldskriveren i Kbh. til førstkommende philippi jacobi
hos landkommissærerne i Sjæll. at klarere de kommissarietoldregnskaber, de til denne dag resterer med. Udt. i SjT, 31, 86.

4. april (Kbh.) Tolderne i Sundet fik brev at lade køkkenskriveren
Fester Walter af toldkisten få 3.514 rd. af de allerførste penge, som nu
efterhånden falder i Sundet. Udt. i SjT, 31, 86.

5. april (Kbh.) Konfirmation på Christian 4.s obligation af 30. juli
1629 [KB 1627-29, 854] til indvåner i Hillerød Johan Bøgvad på 2.000
rd. SjR, 22, 162. (Efter Otte Krags ordre) K.
5. april (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev at lade den rente, som
på forskellige tider findes afskrevet på den gamle obligation, påskrive
på den ny, af kongen udgivne og ham herhos tilsendte, konfirmation.

Udt. i SjT, 31,86.
5. april (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev, at slotsskriver Peder
Pedersen mod betaling begærer en øde plads med et stykke gammel
mur ved enden, beliggende på Skarnholmen mellem Laurids Ham
mers og Johan Ettersens pladser smst. Hvis JG eragter, at den uden
skade kan undværes, skal han på kongens vegne akkordere om prisen
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med PP, hvorefter kongen vil meddele ham skøde gennem kancelliet.
Udt. i SjT, 31, 86. (Tr.: KD, V, 327).
5. april (Kbh.) Skøde. Jørgen Marsvin fik skøde på kronens højhed og
jus patronatus til Sjørslev og Vium kirker, som er sognekirker til hans
gd. Aunsbjerg i Silkeborg len, samt herligheden til præstegdene og
degnebolene smst. og kirketienden af begge sogne. Sjørslev kirketien
de er 4 ørter rug, 4 ørter byg, 4 ørter havre, 1 skp. smør og 1 mk.
penge af et stykke jord på Demstrup mark, desuden har kirken af en
gd. i Sjørslev (Anders Skreder) til vin og brød 1 ørte rug, 1 ørte byg og 1
ørte havre. Vium kirkes årl. indkomst er 214 ørte rug, 2!4 ørte byg, 2
ørter havre, 1 harbopund smør og 12 sk. penge af et bol i Sjørslev (Jens
Pedersen). Af dette forme korn og smør skylder Impgård i Thorning s.
til Vium kirke */2 ørte rug, 1 ørte byg, 1 harbopund smør, 1 ørte havre.
Men kongekorntienden af de to sogne, som af Sjørslev er 4 ørter rug, 4
ørter byg, 4 ørter havre og afVium s. 3 14 ørte rug, 3 !4 ørte byg og 1 ørte
havre, skal herefter som tilforn forblive perpetueret til Randers hospi
tal. Og JM og arvinger skal årl. inden fastelavn levere samme årl.
afgift, og så tit, den bliver ledig, fæste den for sædv. stedsmål og fæste.
Det skal stå hospitalet frit igen at bortfæste tienden til hvem, det lyster.
JM og arvinger må ikke afkorte præsterne eller degnene det mindste.
Han skal svare det årl. bispe- og provstegæsteri som af arilds tid. Ingen
præst må kaldes uden først at være overhørt af bispen og fundet
duelig. JM må selv indsætte kirkeværger, forhøre kirkeregnskaber og
disponere over deres indkomst til kirkernes bedste. Han skal holde
dem ustraffeligt ved lige af deres indkomster. Han må selv bruge deres
tiende og for billig fæste og afgift forunde dem til hvem, ham lyster.
Hvis nogen nød tilstøder riget, skal kirkerne og deres tjenere komme
til hjælp som andre gejstlige og kirker. JR, 11, 176-179. (Jf. Kr.Sk., II,
7).
6. april (Kbh.) Nogle lensmænd (som er at se pag. 71) fik brev at skaffe
fornødne skuder og skibsrum til det ved, de er befalet at lade hugge,
som snarest kan hidføre det og levere det på behørige steder, da her
intet ved er i forråd. Fragten derfor skal de selv, som der har været
sædvanligt, betale skipperne. Udt. i SjT, 31, 86.

6. april (Kbh.) Hr. Niels Trolle og hr. Joakim Gersdorff fik brev at
forhøre hr. Axel Urups voldregnskaber og, efter deres befundne
beskaffenhed, kvittere ham derfor og sende udførlig relation derom

til kancelliet. Udt. i SjT, 31, 86.

98

1649

6. april (Kbh.) Henrik Ramel fik brev at tilholde sin skriver snarest at
afregne med fru Barbara Vittrup, afd. Christian Friis’, for hendes søn
Gregers Friis for det, han er blevet Sorø akademi skyldig for den tid,
han var der. Udt. i SjT, 31, 86.

6.1 april (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz og hr. Joakim Gersdorfffik brev
at forhøre hr. Axel Urups voldregnskaber og, efter deres befundne
beskaffenhed, kvittere ham derfor og sende udførlig relation til kan
celliet derom. Udt. i SjT, 31, 89. |Jf. ms. af samme dato og indhold til
Niels Trolle og Joakim GersdorfF, fol. 86].
1) Indført ml. breve af 13. og 14. april. Tallet er rettet, men det kan ikke ses,
hvad der opr. har stået.

6. april (Kbh.) Islandske kompagnis forvaltere fik brev at lade indtage
og hidbringe de falke, som til kongens egen fornødenhed skal hid
føres på kompagniets skibe. Udt. i SjT, 31, 87.
6. april (Kbh.) Ms. til Erik Rosenkrantz. Hvad Maren Albritsdatter
har andraget, kan han se af hendes indlagte supplikation. Han skal
snarest erklære sig om sagens beskaffenhed. SmT, 8, 5. Indl. 9. april.

7. april (Kbh.) Bestalling for Johan Alter som instrumentalist som i
Christian 4.s tid. Han skal lade sig bruge i kongens kapel og an
detsteds, hvor kongen behøver hans tjeneste. Han skal fra nytårsdag
1649 af kongens eget kammer have 350 rd. i årl. pension. SjR, 22,
163. K.
7. april (Kbh.) Bevilling. Birkefoged i Dragsholm birk Christen Jen
sen får bevill. til, så længe han er birkefoged, at nyde den gd., han

påbor, kvit og fri for landgilde, da kongen af hr. Christoffer Urnes
erklæring erfarer, at de tidligere birkefogder har nydt samme frihed.
SjR, 22, 163. K.
7. april (Kbh.) Bevilling. Valentin Hansen Wartzald i Vindekilde ved
Dragsholm har anholdt om at måtte nyde den plads, han nu påbor, fri
for ægt og arbejde. Det bevilges for hans og hustrus livstid, mod at de
begge holder godt herberge og logement, så de, der behøver det, kan
akkomoderes og herberges for en billig pris og behandles således, at
de ikke har billig årsag til klage. SjR, 22, 164. K.
7. april (Kbh.) Rigshofmesteren fik brev, at kongen til efterretning
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sender ham [afskrift?] af et missive til Morten Tancke ang. den sag,
som grev Willum af Nassau besværer sig over, for det tilfælde, at denne
skulle anmelde sig hos ham og endnu videre besvære sig over MT.
Udt. i SjT, 31, 87.
7. april (Kbh.) Ms. til Arent von der Kuhla. Bryggerne i Helsingør har
anholdt om, at kongen ligesom med bryggerne i Malmø vil bevilge et
bestemt antal til at være i lavet. AK skal hos borgmester og råd erfare,
om de eragter, at det bør ske, og hvor mange bryggere de kunne
behøve. SjT, 31, 87. Indl. 29. marts.
7. april (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev at forstrække bønderne i
sit len med 4 læster sædekorn, hver efter sin trang, og at se til, at kornet
i tilkommende år igen i rette tid indfordres og erlægges. Udt. i SjT, 31,
87. Indl. 6. april.
7. april (Kbh.) Skøde. Lensmand på Båhus hr. Iver Krabbe t. Jordberg
får skøde på jus patronatus til Søvested kirke i Herrested h., som er

sognekirke til hans sædegd. Krogholm, samt herligheden til præstegden og kirkekorntienden. Han skal svare det årl. bispe- og provstegæsteri og lade præsten og præstegden beholde, hvad dertil har
ligget fra arilds tid. Ingen må kaldes til præst, som ikke først er
overhørt af bispen og fundet duelig til embedet. IK må selv indsætte
kirkeværger, forhøre kirkens regnskaber og disponere over dens
indkomst til dens bedste. Han skal holde kirken ustraffeligt ved lige.
Han må selv bruge kirkens tiende eller forunde den til hvem, ham
lyster. Men hvis nogen nød tilstøder riget, skal kirken og dens tjenere
komme til hjælp, som det bliver påbudt, lige med andre gejstlige og
kirker. SkR, 6, 50-52. (Jf. Kr.Sk., II, 7).
7. april (Kbh.) Ms. til Jobst Frederik von Papenheim og Erik Rosenkrantz. De skal ufejlbar til philippi jacobi 1649 gøre rigtighed og
regnskab for deres len på tilbørlige steder. SmT, 8, 5. Indl. 18. april.
7. april (Kbh.) Bevilling. Jens Mikkelsen på Rømø i Riberhus len
bevilges at måtte ægte Karen Jørgensdatter, hvis forrige mand, afd.
Hans Nielsen er JM beslægtet i 3. led. Dog skal JM til Ribe hospital
give 20 rd. og bevise, at de ikke er nærmere beslægtet. JR, 11, 179.
Indl. 12. marts.
7. april (Kbh.) Ms. til hr. Oluf Parsberg. Kongen har efterladt Mogens
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Eskelsen i Torrild den halve landgilde i år, da det af hans supplikation
og OPs derpå skrevne erklæring erfares, at han ikke har midler til at
udrede den. JT, 12, 98.
8. april (Kbh.) Konfirmation på fæstebrev af 10. nov. 1648 fra fru
Margrete Lunge, afd. Mogens Billes, til Jost Thomesen i Andkær på
en å fra Sneichermayen og til Bredaae, som afd. Peder Thomesen i
Pjedsted tidligere har haft i fæste. Han må nyde den sin livstid og gøre
sig fiskeriet deri så nyttigt, han kan, mod at svare V2 mk. penge årl. på
skriverstuen. JR, 11, 180. Indl. 6. marts.
8. april (Kbh.) Konfirmation på fæstebrev af 26. maj 1648 fra fru
Margrete Lunge, afd. Mogens Billes, til Jost Thomesen på en gd. i
Andkær, som afd. Peder Jepsen tilforn havde i fæste. JR, 11, 181.

9. april (Kbh.) Ms. til hr. Joakim Gersdorff. Kongen har skødet hr.
Iver Krabbe t. Jordberg kronens højhed og jus patronatus til Seffuestad kirke i Jerrested1 h. Da der til kirken ligger noget jordegods,
hvorpå designation medfølger, skal JG lade det anslå i hartkorn, hver
tønde beregnet til 25 rd., da IK dog selv skal vedligeholde kirken med

kirkekorntienden, såvel som kirkekorntienden og afskrive summen
på Christian 4.s IK meddelte gældsbrev. SjT, 31, 87.
1) Fejl for Herrested [se SkR, 6, 50].

9. april (Kbh.) Jægermester fik brev at lade dr. Thomas Bartolin til sit
bryllup uden betaling få 2 store dyr og 2 rådyr. Udt. i SjT, 31, 88.
9. april (Kbh.) Reinholt von Howen fik brev, at da oberstløjtnant

Steding, som lå i slotsloven i Kristianopel, var forløvet for 6 uger til
herredagene og siden til Holsten, skulle han ligge i slotsloven i
Kristianopel og se til, at alt, så vidt hans kommando vedkommer, går
rigtigt til. Udt. i SkT, 8, 23. K.
9. april (Kbh.) Konfirmation på fæstebrev af 19. juli 1648 fra fru
Margrete Lunge, afd. Mogens Billes, til ridefoged på Koldinghus
Peder Nielsen på Vranderup mølle, som tidl. slotsfoged på Skander
borg Henning Splet tilforn havde i fæste og fradøde. PN må nyde den
sin livstid mod at yde den rette årl. mølleskyld og mod afkortning heri
at holde den ved god hævd og magt. ML har desuden fæstet PN en sær
engnordfor møllen, som HS ligeledes havde i fæste. JR, 11, 182. Indl.

24. jan.
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10. april (Kbh.) Privilegium. Professor matheseos ved Kbh. universitet,
mag. Jørgen From har anholdt om privilegium på en bog, kaldet
Arithmetica Danica, som han har skrevet på Christian 4.s befaling og nu
vil udgive. Det bevilges, at ingen, så længe han lever, må trykke den i
Danmark og Norge eller, trykt andetsteds, indføre den under straf af
konfiskation af alle eksemplarer med halvdelen til kongen og halv
delen til JF. Bogen skal bruges flittigt i gymnasier og skolerne i
Danmark og Norge, så disciplene, som derfra sendes til universitetet i

Kbh., kan gøre regnskab deraf. SjR, 22, 164. K.
10. april (Kbh.) Ms. til Otte Pogwisch. En snedkersvend er for nogen
tid siden i Hillerød blevet beskadiget af en m. Salomons søn og er
siden død heraf. Da ingen på den dødes vegne vil føre sagen for
gårdsretten, som er anordnet til at dømme i sagen, skal OP, da det er
sket i hans len, tilholde sin ridefoged på eftermålsmændenes vegne at
udføre sagen for gårdsretten. SjT, 31, 88.
11. april (Kbh.) Tolderne i Sundet fik brev at lade hertug Ernst
Bugislaff t. Croy og Arskotts fuldmægtig denne ene gang passere
Sundet toldfrit med 12 foder rhinskvin. Udt. i SjT, 31, 88. Indl. 12.
marts.
Tilf.: Tolderne fik ligeledes brev at lade hertuginde Anna t. StettinPommerns fuldmægtig passere toldfrit med 12 foder rhinskvin. Indl.
16. marts.

11. april (Kbh.) Ms. til Arhus kapitel. Dr. Simon Pauli er for nogen tid
siden forlenet med et præbende i Århus domkirke med den kondi
tion, at han skulle residere dér. Da kongen har bestemt, at han skal
blive her [i Kbh.] indtil videre, skal kapitlet imidlertid lade ham nyde
bonis communibus, mensalibus og andre commodis capituli, som kan falde
dér. JT, 12, 98.
12. april (Kbh.) Konfirmation på fæstebrev af 23. dec. 1647 fra Erik
Grubbe til birkefoged i Viby birk Niels Pedersen på et stykke jord i
Viby Høskov ved Bronshøye, beliggende i den østre side lige op med
Hans Eskelsens sandagre efter renen op til den søndre ende på samme
agerren, derfra og ned til Jens Sørensens lille trinde mose i vest, derfra
ned ved vejen, som ligger til småeng, ved enden af Wasager, og siden
derfra igen op til sandagrene. NP må nyde denne jord sin livstid til
»aardags« jord til sin gårds brug, og efter hans død skal den følge
gden, dog mod særskilt stedsmål og afgift. Han skal give derfor 4 skp.
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byg, som føres kongen til indtægt. Han må ikke indhegne jorden til
særejendom med grøft eller gærde. JR, 11, 182-184.
13. april (Kbh.) Ms. til Henrik Willumsen. Af hans beretning erfares,
at afhentningen af det parti salt, som endnu tilkommer kongen i
Spanien efter den derom med den spanske konge oprettede kontrakt,
og som beløber sig til 54.000 cahices, pga. adskillige indfaldne ulejlig
heder vil være meget besværlig. Kongen godkender derfor, at HW
efter eget forslag sælger det til visse folk, som vil købe det, og til den
ende sendes HW den begærede ordre på latin om at negotiere heri,
dog at det sælges dyrest muligt og i det allerringeste for 85.000 styck
von acht, som allerede er budt. Dog godkender kongen samtidig, at
køberne må have det med samme requisitis og friheder af tolden, som
kongens undersåtter if. nævnte kontrakt og kgl. pas nyder det og
hidtil har nydt det. Da HW desuden har anholdt om dimission fra
residentchargen ved det spanske hof, vil kongen snarest lade anordne
det fornødne på denne ansøgning. SjT, 31, 88. K (i T.K.U.A, Spanien
All).

13. april (Kbh.) Ms. til bisperne i begge rigerne. Gud Allermægtigste
har nådigt og vel forløst dronningen og velsignet kongen og disse
riger og lande med en ung frøken. Adressaterne skal tilholde præ
sterne, at de derfor på prædikestolene gør tilbørlig taksigelse den
nærmeste søndag, efter at de af dem får meddelelse herom. SjT, 31,
88. Orig. i Ribe Bispeark. (C4-252), LAV.
13. april (Kbh.) Ms. til bisperne i Danmark og Norge. Den studerende
ungdom ved universitetet i Kbh. er i så stort antal, at de, som fra
skolerne ville begive sig hertil, i lang tid ikke kan forvente fri kost, da
de, som i 1646 har været til eksamen til fri kost, endnu ikke er
indkommet i kommunitetet. Adressaterne skal meddele alle skolerek
torer samt disciplene og deres forældre dette, og at det derfor agtes
rådeligst, at de forbliver i skolerne, til de uden meget langt ophold kan
befordres til frikost, for at de ikke skal forårsages til, når de kommer til
akademiet, at begive sig derfra igen af mangel på underhold og
således glemme, hvad de tilforn havde lært i skolerne. Da ligeledes
rektorerne klager over, at disciplene løber fra én skole til en anden
uden rigtig afsked og testimonium fra skolemestrene til stor konfusion i
skolerne, skal adressaterne advare enhver rektor mod at modtage en
andens discipel, medmindre han har rigtig testimonium fra den skole,
han kommer fra, for at ungdommen ikke skal bedrive adskillig mod-

1649

103

villighed i én skole og siden uden tilbørlig revselse modtages i en
anden. Den rektor, som handler her imod, skal til straf give 20 rd. til
fattige skolebørn. SjT, 31, 89. (Tr.: CCD, V, 592 og DKL, III, 351).
Orig. i Ribe bispeark. (C4-252), LAV.
13. april (Kbh.) Ms. til Johannes Rhodius. Kongen har erfaret, hvil
ken berømmelse han har opnået ved sin erudition og skikkelighed på
de steder, hvor han hidtil har opholdt sig, og det er derfor hans vilje og
begæring, at JR snarest igen vil begive sig ind i riget, hvor kongen vil
accommodere ham således, at han skal have årsag at være fornøjet
dermed. Der medsendes et kgl. passeport, for at JR desto bedre og
sikrere kan komme frem. SjT, 31, 89.
13. april (Kbh.) Tolderne i Sundet fik brev at betale GrafTMackays søn
700 rd. af hans faders pension. Udt. i SjT, 31. 89.

14. april (Kbh.) Konfirmation. Christian 4. har den 19. maj 1632 [KB
1630-32, 76 m. henv. til DKL, III, 204] anordnet, at alle kgl. skibs- og
arkelifolk, være sig skibskaptajner, skippere, styrmænd, bøsseskytter,
bådsmænd, håndværksfolk og alle andre, som tjener på flåden, såvel
som alle skrivere og alle, som betjener Bremerholm, arkeliet, pro
vianthuset, bryggerset og vognstalden ved Kbh. slot, skal holde Bremerholms kirke for deres rette sognekirke. Da der heri forekommer
nogen irring, idet en del fordrister sig til at søge andre kirker i Kbh. og
Christianshavn, har kongen konfirmeret Christian 4.s anordning,
f.s.v. forannævnte skibs- og arkelibetjente angår. SjR, 22, 165. K. (Tr.:

KD, III, 313).
14. april1 (Kbh.) Å.b. Der er tvist mellem præsterne samt skolens
betjente i Christianshavn og dem, som bor bag børsen, hvoraf en del
tilholder sig at ville søge den tyske kirke i Kbh., skønt Christian 4. den
9. jan. 1640 [KB 1640-41, 13] har anordnet, at børsmesteren og de,
der bor ved børsen og på slotspladsen ved Kbh. slot, skal svare til og
under Christianshavn, »imeden og alid dend stund same bye er under
Kiøbenhaffns slott«. For at alle vedkommende kan vide at rette sig
derefter, vil kongen, at børsmesteren og andre ved børsen og slots
pladsen boende med hustru, børn og folk herefter som tilforn skal
rette sig efter nævnte brev og holde Christianshavns kirke for deres
rette sognekirke, og gøre og give til den og skolens betjente, hvad de
med rette er dem skyldige. SjR, 22, 183. K. (Tr.: KD, III, 314).
1) Indført ml. breve af 12. og 15. maj.
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14. april (Kbh.) Ms. til jægermesteren. Mange fordrister sig til at
skyde og jage omkring Kbh. Da kongen vil have sig selv alene forbe
holdt den lyst og herlighed, skal jægermesteren alvorligt tilholde
skovrideren, at han inden for 1 ’/2 mil fra Kbh. ikke tilsteder nogen at
skyde eller hidse, og hvis han træffer nogen, som gør det, skal han
uden persons anseelse tilkendegive kongen det. Og hunde, som han
måtte finde hos dem, må han uden nogen »afsky« ihjelskyde. Men hvis
nogen antræffes med falke, skal han lade dem passere fri og uhindret.

SjT, 31, 89. (Tr.: KD, V, 328).
14. april (Kbh.) Ms. til Jobst Frederik von Papenheim. Han skal
alvorligt tilholde tidl. skrivere på Nykøbing slot Peder Helt og Poul
Carstensen snarest at klarere for de regnskaber, de endnu resterer
med. SmT, 8, 6. Indl. 28. april.
15. april (Kbh.) Bevilling. Det bevilges rentemester og lensmand over
Apostels gods i Bergen Peder Vibe, at han, når det tilkommer ham, må

forestå Roskilde domkirkes indkomster ligesom andre ved domkir
ken residerende kanniker, da han dog er i kongens daglige tjeneste og
så nær ved hånden, at han kan have tilbørlig indseende med kirken,
og hvad dertil hører, hvilket han også efter eget tilbud er tiltænkt at
gøre forsvarligt. SjR, 22, 165. K.
15. april (Kbh.) Jens Jørgensen fik bevill. at måtte befordres til kirke
eller skoletjeneste, når han dertil lovligt efter ordinansen og andre om
kald udgangne forordninger kan kaldes, da han har udstået kirkens
disciplin for lejermål. Udt. i SjR, 22, 166. K.
15. april (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev snarest at afregne med
Christoffer Bring for det, han endnu kan tilkomme for forstrækning
til prinsen [Christian], mens han var på Malmøhus slot, efter Christian
4.s derpå til ham udgivne brev, hvorpå en del allerede skal være betalt.
Udt. i SjT, 31, 90. Indl. 10. april.
15. april (Kbh.) Ms. til hr. Axel Urup. Der findes adskillige steder i
hans len, hvor potaskeværker vel kan anlægges og drives »højere«,
end allerede sker. Desuden har borgmester i Kristianopel Søren
Poulsen og rådmand smst. Erik Gisse ansøgt AU om at måtte anlægge
værker der. Heri er dog Troels Lauridsen, som vidste det, kommet
dem i forkøbet og har med andre i Sølvesborg len erhvervet kgl.
privilegium. Da SP og EG er de vederhæftigste mænd i AUs len, og for
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at potaskeværket kan drives desto bedre til kronens bedste, skal AU
meddele dem, som har det nævnte potaskeprivilegium i Blekinge, at
de skal medtage SP og EG, og han skal af alle participanterne tage
tilbørlig kaution for deres betaling til kongen. SkT, 8, 24. K.
15. april (Kbh.) Ms. til hr. Mogens Kaas, hr. Oluf Parsberg, lands
dommer i Sjæll. Jørgen Seefeld, Falk Gøye t. Hvidkilde, Christen
Skeel t. Vallø, Axel Juul t. Volstrup og øverste rentemester Jørgen
Rosenkrantz. Frederik Parsberg t. Vognserup har andraget, at da der
skiftedes på Sørup efter afd. Peder Basse og hans hustru, afd. fru Sofie
Parsberg, har han efter samtlige SPs arvingers begæring taget til sig
20.000 rd. i breve og nogle få penninge til at betale gæld til adskillige.
Da der om samme penninge, og hvad han deraf har udgivet på
samtlige arvingers vegne og ført til regnskab, ikke endnu er gjort
rigtighed, hvilket heller ikke kan klareres eller gøres til ende med,
medmindre dertil betroes kgl. kommissærer og gode mænd, som kan
overvære, at regnskabet forhøres og gennemses, har FP på egne og de
andre interesseredes vegne begæret, at adressaterne må gives be
faling herom. Det befales dem derfor med kgl. fuldmagt at stævne
parterne for sig til kommende herredage i Kbh. Og hvis der skulle
opstå tvist om regnskabets forhør, skal de forlige parterne eller skille
dem ved endelig dom. FT, 7, 31. Indl. 6. marts.

15. april (Kbh.) Ms. til Ebbe Gyldenstierne. Han har andraget, at
ladegden ved Koldinghus i sidste svenske fejde er ganske ruineret, og
begæret at forundes noget til dens reparation. Kongen godkender, at
han på lenets skove, hvor det skader mindst, må lade hugge det
nødvendige tømmer hertil. Dog skal vel iagttages, at der ikke hugges
mere, end der behøves. Han må desuden af lenets indkomst i nær
værende år anvende 400 rd. på ladegårdsbygningen. JT, 12, 99. K.
Orig. i Koldinghus lensrgsk. Indl. 16. marts.
16. april (Kbh.) Kvittansiarum. Christian 4.s generalkrigskommissær
fra 1. maj 1639 til i jan. 1648 hr. Knud Ulfeldt t. Svenstrup har til
forskellige tider på Christian 4.s befaling for adskillige råder og gode
mænd gjort regnskab for, hvad der er leveret ham, og hvad han igen
både i krigs- og fredstid har udgivet: For tiden 26. maj 1639 til i maj
1640 for Jørgen Seefeld t. Refs, afd. Jørgen Vind t. Gundestrup og
dav. lensmand på Båhus hr. Hannibal Sehested. For tiden fra 1. maj
1640 til i febr. og marts 1642 for hr. Oluf Parsberg og Gregers Krabbe
t. Torstedlund. For tiden fra 11. febr. 1642 til 26. jan. 1643 for hr. Oluf
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Parsberg og Gregers Krabbe. For tiden fra 26. jan. 1643 til i april 1646
for Jørgen Seefeld og Niels Trolle t. Trolholm. På disse 4 regnskaber
har KU fået Christian 4.s kvittanser. Endelig har han efter kongens
egen befaling for hr. Christoffer Urne t. Arsmarke og hr. Frederik
Reedtz t. Tygestrup gjort regnskab for tiden fra april måneds indgang
1646 til i jan. 1648 og derpå fået deres kvittans. Denne og de 4
foregående har han i original indleveret i kancelliet, og kongen har
med tak taget dem til sig som fulde og gode, nøjagtige regnskaber, og
KU er intet blevet skyldig, hvorfor han og hans arvinger lades kvit, fri
og kravsløse af kongen og efterkommende konger. SjR, 22, 166. (Efter
Otte Krags ordre. L. Below) K.
16. april (Kbh.) A.b. Hr. Knud Ulfeldt har gjort endeligt regnskab for
alt, hvad han har modtaget og igen på kongens vegne udgivet som
generalkrigskommissær, og kongen har givet ham endelig kvittansiarum. Da kongen på dette regnskab befindes at skylde KU for, hvad
udgifterne overstiger indtægterne, 2.083 rd. 1 ort 9 sk. 4 penge, skal
han betale KU eller hans arvinger dette beløb, når andre her i riget,
som har gjort forstrækning, bliver betalt af de midler, som er for
ordnet dertil. SjR, 22, 167.

16. april (Kbh.) Tolderne i Sundet fik brev at lade hertug Adolf
Frederik t. Mecklenborgs fuldmægtig denne ene gang passere toldfrit
gennem Sundet med så meget vin, som han plejer at få toldfrit. Udt. i
SjT, 31, 90. Indl. 17. marts.
16. april (Kbh.) Ms. til hr. Knud Ulfeldt. Han har på kongens behag
med borgmester og råd i Landskrone mageskiftet en byen tilhørende
ødegd. i Sæby samt en afmålt og indmærket løkke af byens fælled,
liggende mod syd op til slottets ladegd., som herefter skal tilhøre
denne - mod en kronens ødegd. i Øriebye. Da 8 mænd, opkrævede af
Landskrone byting, og 8, opkrævede af Rønneberg herredsting, har
lignet og lagt gdene og fundet dem fyldestgørende vederlag mod
hinanden, og da KU og borgmester og råd er tilfreds dermed, god
kender kongen mageskiftet. For at intet skal afgå kronens jordebog,
skal lensmanden på Landskrone dog årl. betale kongen den land
gilde, som plejer at svares af de halvanden ødegds grunde. SkT, 8, 24.
K.
17. april (Kbh.) Ms. til hr. Frederik Reedtz. Otte Brahe t. Næsbyholm
har anholdt om for betaling at få herligheden til alle Glumsø kirkes
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jorder og skovparter samt kirkeladen, som for halvparten er klinet og
har stråtag og bebos af en husmand, desuden et lille kirkebol i Tyvelse,
som Laurids Snecker ibor og årl. giver 6 mk. af, samt herligheden af
Freerslev kirkes jorder og enge, hvoraf en del ligger i FRs len. Han
skal erklære, om det begærede uden skade for kirkerne kan undværes,
og lade jorderne taksere. SjT, 31, 90.
Tilf.: Ligesådant brev fik landsdommer Jørgen Seefeld.
17. april (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev snarest at hidsende en
kastaniebrun hest, som skal bruges til kuskhest. Udt. i SjT, 31, 90.
17. april (Kbh.) Konfirmation på apotekerbevill. i Kolding af 21. jan.
1646 fra Christian 4. til Katarina Hermandsdatter, afd. Baltzer Apote

kers [se KB 1646, 24], JR, 11, 184. K.
17. april (Kbh.) Konfirmation på fæstebrev af 15. marts 1647 fra
lensmand på Koldinghus Mogens Bille til Niels Mogensen på Vingsted mølle i Tørrild h., som Oluf Lauridsen tidligere havde i fæste og
oplod til NM. Den årl. afgift er 33 ørter 6 skp. mel og 9 ørter malt. Han
skal selv holde møllen ved magt. I indfæstning er betalt 100 rd. JR, 11,
185.
18. april (Kbh.) Bevilling. Kongens lutenist Jørgen Rasch har anholdt
om fortsat årl. at måtte nyde sin hidtidige pension, traktement og
genant, hvilket bevilges i betragtning af hans lange tjeneste hos
Christian 4. Det skal erlægges ham på de sædv. steder af rentemestre
og proviantskriver. Han har desuden begæret at måtte residere ved
Lunde kapitel, for at han bedre kan forvalte og bringe på fode det
gejstlige gods, han dér er forlenet med, og som er ruineret i forleden
fejde. Også dette bevilges, dog at han efter tilsigelse skal indfinde sig
ved hoffet, så ofte kongen behøver hans opvartning og tjeneste. SkR,
6, 53. K. Indl. 8. april.
19. april (Kbh.) Overleveringsforretning. Kongen har tilforordnet
Falk Gøye t. Hvidkilde at være hofmester for det kgl. adelige akademi
Sorø, og hr. Wentzel Rothkirck t. Krogsgård og Christen Skeel t. Vallø
skal med kgl. fuldmagt overvære, at Henrik Ramel t. Bækkeskov
leverer Sorø kloster fra sig, og til FG overleverer hvad inventarium,
breve, registre, jordebøger og alt andet, som findes ved klostret og
akademiet og bør overdrages. De skal desuden besigtige bygningerne
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og ladegden samt skovene og give FG forretningen beskrevet. SjR, 22,
168. K.
19. april1 (Kbh.) Følgebrev til kronens bønder under Børglum kloster,
som Henrik Ramel hidtil har haft i forsvar. De skal nu gøre og give til
Falk Gøye t. Hvidkilde på kongens vegne deres årl. landgilde, gæsteri,
sagefald, ægt og arbejde og al anden rente og rettighed, som de af
arilds tid har været pligtige til, og han skal holde dem ved lov, skel og
ret og ikke forurette dem på nogen måde. SjR, 22, 184.
Tilf.: I lige måde følgebrev til bønderne under Sorø og Maribo
klostre at svare Falk Gøye.
Nok følgebrev til bønderne i Herredsvad klosters len at svare hr.
Ove Giedde.2
1) Indført ml. breve af 15. og 20. maj.
2) Denne sidste tilføjelse er dat. Kbh. 29. april 1649.

19. april (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev, efterhånden og som
han har midler dertil, at lade Oluf Steenwinkel betale, hvad han efter
afregning har at fordre. Udt. i SjT, 31, 90. Indl. 8. april.
19. april (Kbh.) Ms. til Otte Pogwisch. Der findes adskillig brøstfældighed både på badstuen, dyrehaven og andetsteds både omkring
og på Frederiksborg slot. Han skal snarest, hvor det behøves, lade
dette reparere ved brug af de materialer, som findes på stedet, så vidt
de forslår. Hvad der mangler, og ikke kan fås dér, skal på anfordring
blive sendt fra Kbh. og godtgjort OP. SjT, 31, 90.
19. april (Kbh.) Ms. til hr. Mogens Kaas. Hvad teglbrænder Jens
Rasmussen har andraget, kan han se af hans hosføjede supplikation.
Han skal erklære sig udførlig herom, især om den frihed, han begærer
på at grave ler der omkring, kan bevilges uden skade for kongen, og
om det begærede afslag på hans årl. afgift billigt bør forundes ham.
FT, 7, 33.
19. april (Kbh.) Befaling om overlevering af len. Manderup Due og
Steen Bille skal med kgl. fuldmagt være til stede, når Henrik Ramel til
Falk Gøye overleverer Børglum klosters len, og skal til FG overdrage
hvad inventarium, breve, registre, jordebøger og alt andet, som findes
ved klostret og bør overleveres. De skal besigtige bygningerne ved
klostret og ladegden, om de er ved magt, og granske skovene og give
deres forretning beskrevet til FG. JR, 11, 186. K.
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Tilf.: Ligesådant brev fik Jacob Grubbe og Iver Mogensen Krabbe at
levere hr. Ove Giedde Herredsvad kloster.
19. april (Kbh.) Ms. til Erik Juel. Vogen Lauridsen har andraget, at
hans gd. for rum tid siden er brændt, og begæret nogen forskånelse på
landgilden. Da EJ bekræfter hans angivende, godkender kongen, at
han må forskånes for et års landgilde. JT, 12, 99.
20. april (Kbh.) Ms. til Ghristen Skeel og Gunde Rosenkrantz. Der er
tvist mellem på den ene side Christen Skeel t. Hammelmose på egne
vegne, Henrik Ramel på sin hustrus vegne, Steen Bille på sin hustrus
vegne og fru Ide Skeel, afd. Frederik Rantzaus, på egne vegne og på
den anden side Erik Høeg t. Bjørnholm om det af deres afd. moders
og hustrus moders, fru Margrete Lindenovs efterladte arv og jorde
gods, som EH tilholder sig, hvorom de selv kan berette videre for
adressaterne. Disse skal, efter begæring af CS, HR, SB og IS, som EH
ikke har villet tiltræde, efter recessens tilladelse, med kgl. fuldmagt
indstævne dem for sig og forlige dem eller adskille dem ved endelig

dom. JT, 12, 100. K.
22. april (Kbh.) Jægermester fik brev at lade hr. Wentzel Rothkirck til
sit bryllup mod betaling få 3 store dyr og 6 rådyr. Udt. i SjT, 31, 91.
Indl. 20. april.

23. april (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev, at kongen vil have den
ham tilsendte hest Arabien brugt til stod, og at nærværende stald
knægt så længe skal blive dér hos hesten. Udt. i SjT, 31, 91.
23. april (Kbh.) Jægermester fik brev at lade Peder Nielsen på Nebbe
til sit bryllup mod betaling få 1 rådyr og 1 dådyr. Udt. i SjT, 31,91.
23. april (Kbh.) Konfirmation på Christian 4.s bevill. af 20. april 1635
[KB 1635-36, 122] til Jens Jensen i Rindelev på et stykke jord, kaldet
Oxenballe Krog. JR, 11, 187.
23. april (Kbh.) Konfirmation på Christian 4.s bevill. af 25. jan. 1634
[KB 1633-34, 421] til Jens Jensen i Rindelev på et stykke jord af

Tammestrup mark. JR, 11, 187.
24. april (Kbh.) Å.b. Frederik 2. har [20. juli] 1574 [KB 1571-75,487]
til Christoffer Sternberg og arvinger skødet en jord ved Slangerup,
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dog med det vilkår, at der heraf årl. skal ydes 1 pd. rug og 1 pd. byg på
nærmere forordnede steder. Afgiften bevises i mange år at have fulgt
sognepræsterne i Slangerup. Jorden er for nogle år siden delt mellem
2 mænd, som dog hver har leveret sin kvota til sognepræsten. Borg
mester i Slangerup Falk Olsen, som for nogle år siden for gæld har fået
en del afjorden, har i nogle år besværet sig over at levere sin anpart til
nuværende sognepræst mag. Søren Poulsen, da det i Frederik 2.s
skøde ikke udtrykkeligt var specificeret, til hvem afgiften skulle le
veres. Da det dog for kongen er nøjagtigt bevist, at afgiften af den
sternbergske jord i mange år har fulgt sognepræsten, har han på SPs
begæring bevilget, at han og efterfølgende sognepræster i Slangerup
årl. må oppebære den sædv. afgift, nemlig 1 pd. rug og 1 pd. byg af
jorden, som den eller de, der ejer den, skal erlægge. SjR, 22, 168.
24. april (Kbh.) Ms. til Otte Pogwisch. Kongen har med forundring

erfaret, at borgmester i Slangerup Falk Olsen har understået sig i i 12
år at beholde afgiften af en jord ved Slangerup, som han har fået for
gæld, og ikke har villet levere afgiften, 10 skp. rug og 12 skp. byg, som
deraf plejer at svares til sognepræsten smst. m. Søren Poulsen som
tilforn til hans formand, og heller ikke har tilbudt kronen den. OP skal
alvorligt tilholde FO ikke alene at betale SP, hvad han resterer med af
den årl. afgift, mens han har indeholdt den hos sig selv, men også
herefter uden modsigelse årl. levere afgiften til præsten og hans
efterkommere. SjT, 31,91. Orig. i Frederiksborg lens ark., LAK. Indl.
18. april.
24. april (Kbh.) Ms. til Otte Pogwisch. Bønderne i Frederiksborg len
har anholdt om 12 læster byg til sædekorn, og da OP bekræfter, at det
behøves, godkender kongen, at de får det. Dog skal OP have vel i agt,
at de betaler det tilbage. SjT, 31,91. Orig. (dat. 19. april) i Frederiks
borg lens ark., LAK.

25. april (Kbh.) Bevilling. Enevold Brun Smed fik bevilget en grund i
Hillerød ved Frederiksborg slot mellem Christoffer Skriver og Se
bastian Kock, 31 al. bred og 80 al. lang, som han og hans arvinger må
nyde og beholde og med bygninger og anden forsvarlig brug gøre sig
så nyttig, de bedst kan. SjR, 22, 169. (Jf. Kr.Sk., II, 7). Indl. 2. april.
25. april (Kbh.) Bestalling. Kongen har i sin tjeneste1 antaget Erhart v.
Reederen, der skal tjene, som det anstår en ærlig adelsmand, og
derfor af rentekammeret indtil videre have 400 rd. årl. Han må
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opholde sig, hvor ham lyster, men skal efter tilsigelse indfinde sig hos
kongen. SjR, 22, 170.
1) Dennes art er ikke nævnt.

26.1 april (Kbh.) Jægermester fik brev at lade Jesper Mogensen t.
Østergård mod betaling få 1 stort dyr og 1 rådyr og lade dem skyde
enten i Koldinghus eller Skanderborg len, hvor det skader vildtbanen

mindst. Udt. i SjT, 31, 87.
1) Indført ml. breve af 6. april.

26. april (Kbh.) Henrik Ramel fik brev at lade Niels Pedersen Lange,
som allerede har opholdt sig et års tid i den kgl. adelige skole Sorø,
nyde fri kost smst., når en plads bliver ledig. Udt. i SjT, 31,91.

26. april (Kbh.) Jægermester fik brev at lade Hans Friis til sit bryllup
mod betaling få 6 store dyr, 4 dådyr, 6 rådyr og 24 harer. Udt. i SjT, 31,

91.
Tilf.: I lige måde fik jægermester brev at lade Jørgen Seefeld t. Refs
mod betaling få 2 dådyr.
26. april (Kbh.) Fiskemestrene fik brev at lade Hans Friis til sit bryllup
mod betaling få 36 retter karper, 36 retter karudser, 32 retter gedder,
32 retter aborrer, 32 retter brasen og 16 store gedder. Udt. i SjT, 31,

91.
26. april (Kbh.) Ms. til hr. Joakim Gersdorff. Han har på kongens
behag akkorderet med slotsskriver på Kbh. slot Peder Pedersen om 2
pladser på Skarnholmen iht. den overleverede opmålings indhold.
Han skal herefter give 260 rd. derfor og levere pengene i rentekam
meret, hvor han skal blive tilbørligt kvitteret. SjT, 31, 92. (Tr.: KD, V,

328).
26. april (Kbh.) Ms. til Joakim Beck. Han skal så hurtigt som muligt til
kongens egen fornødenhed til provianthuset i Kbh. mod kvittering
levere så meget rug, byg og havre, som efter jordebogen tilkommer
kronen i hans len, beregnet fra philippijacobi 1648 til årsdagen 1649.
Det nødvendige skibsrum skal han mod godtgørelse selv fragte billigst

muligt. JT, 12, 100. K.
27. april (Kbh.) Skøde. Slotsskriver på Kbh. slot Peder Pedersen får
skøde på 2 pladser på Skarnholmen ved Kbh. slot mellem Laurits
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Hammers plads og PPs egen. Den ene er 15 V2 al. og 1¥2 kvarter bred i
enden ud mod stranden og 12 al. 1 kvarter ved den gamle mur.
Længden fra stranden til muren imod kongens staldgård er 58 al. Den
anden er en lille ubrugelig trekantet plads smst. bag den forannævnte.
Den er mod de nye boder for tolder i Kbh. Henrik Møllers plankeværk
og til plankeværket mod staldgården 48 al. Længden langs kongens
plankeværk er 60 al., ved den side, hvor den gamle mur står, er den 63
al. SjR, 22, 170. (Tr.: KD, III, 314).
27. april (Kbh.) Forpagtningsbrev. Bryggerlavet i Helsingør for
pagter, som hidtil, for tiden fra philippijacobi 1649 til årsdagen 1652
told og accise ved og i Helsingør på fremmed øl og dansk øl og malt
mod til rentekammeret årl. at betale 1.710 rd. in specie. Dog må heri
efter deres forrige privilegier afkortes det øl, som adelen får til eget
husbehov, og det afslag i tolden, som rostockerne fik på deres øl til

kongens kroning. SjR, 22, 171.
27. april (Kbh.) Konfirmation på Christian 4.s konfirmation af 19.
febr. 1643 [KB 1642-43, 414-21] på Helsingør bryggerlavs regler og

artikler. SjR, 22, 172. K.
27. april (Kbh.) Ms. til hr. Frederik Reedtz og hr. Sigvard Urne. Der er
strid i Næstved mellem borgmester og råd på den ene og borgerskabet
på den anden side om, hvad der i nogle år kan være anvendt på
havnens reparation, og hvilke fejl der er på kirkens, skolens og de
fattiges indkomst smst. De skal snarest indstævne de interesserede for
sig og forhøre, hvad tvist der kan være mellem dem, og derpå enten

forlige dem eller adskille dem ved endelig dom. SjT, 31,91. Indl. 16.
april.
27. april (Kbh.) Ms. til hr. Joakim Gersdorff. Krudtmagere i Arhus
Wulff Baldtzersen og Jens Jacobsen har anholdt om betaling for det
krudt, de har leveret til tøjhuset, hvilket efter deres beretning beløber
sig til 1.209 rd. 24¥2 sk. JG skal anordne, at de snarest, når der er
midler dertil, betales, så vidt de med rette kan tilkomme. SjT, 31, 92.
Indl. 26. april.
27. april (Kbh.) Tolderne i Sundet fik brev at lade hertug Hans,
biskop af Ly bæks vinskænk Hendrick Slebusk denne ene gang passere
toldfri med 12 foder rhinskvin, som han har indkøbt til sin egen
hofholdning. Udt. i SjT, 31, 92.
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Tilf.: I lige måde fik tolderne brev at lade hertug Johan Christian,
arving til Norge, hertug t. Slesvig-Holsten etc. hans vinskænk Hendrick Slebusk denne ene gang passere toldfri gennem Sundet med 12
foder rhinsk og fransk vin, som han har købt til sin egen hofholdning,
og som tilforn plejer at passere.
27. april (Kbh.) Ms. til Niels Krag. Sagen om forrige bispens kvinde og
m. Christen i Arhus er indstævnet til forestående herredage. Han skal
lade dem sende til Kbh., velforvaret og hver for sig, og levere dem til
slotsfogden på Kbh. slot til forvaring. JT, 12, 101. (Jf.J.R. Hiibertz, II,

127).
27. april (Kbh.) Ms. til Erik Grubbe. Han har hidtil drevet sagen med
forrige bispens kvinde og sognepræsten i Arhus. Da sagen er gjort
anhængig for retten, mens EG havde lenet, og da han desuden er
indstævnet til herredagen, hvorfor sagen også er ham bedst bekendt,
skal han ved forestående herredage fremdeles gå i rette og udføre
sagen til ende. Kongen har derfor befalet Niels Krag [som det fremgår
af foregående ms.J.JT, 12, 101.
28. april (Kbh.) Ordre til slotsfoged Jokum Valburg på Kbh. slot, at
han skal modtage og hver for sig i god forvaring hensætte den forrige
bisps kvinde og tidl. præst i Arhus mag. Christen, når de efter kongens

anordning bliver oversendt af Niels Krag. SjR, 22, 173. K.
28. april (Kbh.) Konfirmation på Christian 4.s privilegier af 5. febr.

1635 [KB 1635-36, 43 m. henv. til KD, III, 145. Dateringen er i KB og
KD 8. febr. 1635] for læderberederne i Kbh. SjR, 22, 173. K. (Tr.: KD,
III, 315.)
28. april (Kbh.) Bestalling for Hans Mors som glarmester. Han skal

fremstille de nye vinduer, som behøves, og vedligeholde de bestående
på Kbh. slot og andetsteds i Kbh. len. Dog skal kongen selv forsyne
ham med det nødvendige glas og bly. Han skal i årl. besolding have 20
dl. og en sædv. hofklædning eller 10 dl. i stedet, 12 dl. årl. til en svend.
Desuden skal han hver måned af provianthuset have fetalje for 6 dl.,
alt at regne fra brevet dato. SjR, 22, 174. Orig. i DKanc. B 223.
28. april (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev snarest at lade hidsende
det tapitseri, som plejer at omhænges her [på Kbh. slot] på den store
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sal, og at befale snedkeren, som skal omhænge og opslå det, at begive
sig hid. Udt. i SjT, 31,92.
28. april (Kbh.) Ms. til hr. Mogens Kaas og bispen i Fyn. Preben
Banner begærer bevilget stolestader til sig og sine folk i Espe kirke, da
han er til sinds at bo på en gård1 der i sognet. De skal undersøge, om
det kan ske uden præjudice for andre. FT, 7, 33.
1) Talen er om Lundsgård.

29. april (Kbh.) Bevilling. Slotsskriver på Kbh. slot Peder Pedersen,
hustru og arvinger bevilges for 30 år en plads ved børsen ved Kbh. slot,
32 al. lang og 4 al. bred, til at opsætte boder på, som de selv skal bygge
og vedligeholde. SjR, 22, 174. (Tr.: KD, III, 315).
29. april (Kbh.) A.b. Kongen har antaget Hans Hermandsen som
hofslagter. Han skal ved sit indkøb af øksne, får, lam, kalve, svin m.m.
søge kongens bedste og, når han handler med kongens penge, skrift
lig bekræfte, hvor og af hvem han har købt det, og opsøge det, som er
dygtigt og godt, så der ingen underfundighed spørges. Han skal i

kongens slagtehus ved proviantgården slagte kvæget til hofspisnin
gen og omgås rigtigt og vel dermed og ikke tilstede, at nogen utroskab
øves eller bruges. Han skal tage i agt, at huder af øksne, får, lam m.m.
ikke fordærves eller omtuskes, og altid gøre god rigtighed derfor.
Talgen af øksne og andet fæ skal han opsamle omhyggeligt, at den kan
blive brugt efter hofmarskallens anordning. Han skal iagttage, at det
slagtede kvæg tilberedes på det renligste, som var det hans eget, som
han afhænder for penge. På røgekammeret skal han have opsyn med,
at det flæsk og de andre varer, som leveres eller forskaffes der,
modtages efter vægt eller tal, og igen levere dem efter tal eller vægt.
Om efterhøsten skal han i rette tid tilkendegive for hofmarskallen,
hvad der behøves til røgekammeret, at øksne, får, lam m.m., som
behøves, kan forskaffes, så der altid kan holdes godt forråd af skinker,
oksekød, fårekød og spegepølser. Og når sådan stor slagtning skal
ske, skal der dertil skaffes ham nødvendig hjælp. For hans tjeneste er
der bevilget ham samme frihed, som andre hoftjenere nyder, og
tilladelse til at holde en slagterbod på slotspladsen at sælge fra. Og når
der måtte forekomme mangel ved hoffet, skal det undsættes af samme
varer for en billig betaling med godt, sundt og frisk kød, som skal
betales ham ugentlig. Når han rejser ud i kongens ærinde for at
indkøbe noget, skal den nødvendige omkostning godtgøres ham, og i
stedet for kostpenge og årl. løn skal han for hvert stykke, han slagter,
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betales så meget, som hofmarskallen skønner, der bør gives derfor.
SjR, 22, 175.
29. april (Kbh.) Tolderne i Sundet fik brev straks at lade toldkisten i
Helsingør åbne og udtage de penge, som findes deri, og sende dem

hid og overlevere dem til kongen selv. Udt. i SjT, 31, 92.
29. april (Kbh.) Følgebrev til bønderne i Herredsvad kloster len, se

under 19. april.
29. april (Kbh.) Ms. til Oluf Parsberg, Niels Krag og Henrik Thott.
Ejler Gabrielsen [Akeleye] t. Krengerup har andraget, at kronens gd.
Dybvad i Akær len, som han af Christian 4. var forlenet med på livstid,
for 2 år siden pro officio er udlagt til Valdemar Lykke t. Grinderslevkloster, da han i EGAs sted blev major over det jyske regiment, så EGA
derved har måttet afstå gden og endnu ingen anden fået til vederlag,
skønt han havde fået Christian 4.s skriftlige befaling derom. Hvis EGA
ikke allerede har fået en gd. i Skanderborg eller Dronningborg len,
skal han i et af bemeldte 3 len udvises en. Han skal uden fæste have en
af de allerførste gde, som bliver ledig, og som han kan være tjent med.
Dog må ingen gives årsag til billigt at kunne beklage sig derover. Han
skal svare sædv. landgilde, men skatter, ægt og arbejde skal han

forskånes for pga. sin lange tjeneste. JT, 12, 101. K. Indl. 25. april.
30. april (Kbh.) Ms. til hr. Flemming Ulfeldt, Christen Skeel, Rønnow
Bille, Oluf Brockenhuus og Otte Pogwisch. Der er trætte mellem hr.
Wentzel Rothkirck og Axel Juul t. Volstrup om en oldinggang, som
WR forleden år har ladet »opkræve« ved oldinge mellem kronens
ejendom på den ene side og Kattrup hgds grund og ejendom på den

anden, hvilken oldinggangs del og part AJ formener, oldingene nu
ikke burde have gjort på en del af de åsteder, hvor den er gjort, efter
de dokumenter, som han agter at fremlægge for adressaterne, og
åstederne i dem selv klart skal udvise. Adressaterne skal med kgl.
fuldmagt snarest møde på de åsteder, hvor der er gjort oldinggang,
hvortil de interesserede skal indstævnes, og der skal de enten forlige
dem eller dømme om, hvorvidt oldinggangen er gjort så retfærdigt,
som det bør sig, og hvis ikke, da på de tilbørlige åsteder udvise og
»stable« dem ret markskel. SjT, 31. 92.
30. april (Kbh.) Rentemestrene fik brev at tilforordne Tyge Below og
Hugo Liitzow to af renteskriverne, som sammen med dem kan for-
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rette tøjhusets inventarium og forfatte det i pennen. Udt. i SjT, 31,93.
Orig. i DKanc. B 179g.
30. april (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev at akkordere med
embedsfolkene [håndværkerne], som behøves til Esrums fornøden
hed, nøjest muligt om, hvad de skal have derfor. Hvad han lover dem,
skal de søge hos statholderen i Kbh., hvor de efterhånden skal blive

contenteret. Udt. i SjT, 31, 93.
30. april (Kbh.) Ms. til Otte Pogwisch. Kongen er til sinds at reparere
Esrum, og OP skal på Arent von der Kuhlas ansøgning hertil lade ham
få af de mur- og tagsten, som allerede er brændt ved Frederiksborg
slot, eller skal brændes i år, så mange som han behøver, hvilke han dog
skal hente med sit eget lens bønder. SjT, 31, 93. Orig. i Frederiksborg
lens ark., LAK.
30. april (Kbh.) Ms. til Tyge Below og Hugo Liitzow. De skal straks
optage et inventarium på, hvad der findes i tøjhuset ved Kbh. slot, idet
de med sig tager to af rentemestrene tilforordnede renteskrivere. Og
hvad som helst gammelt og unyttigt eller ubrugeligt der findes, skal de
lade sætte til side, og det andet skal de overlevere felttøjmester hr.
Christian Friis med en rigtig fortegnelse. SjT, 31, 93.
u.d. april (Kbh.) Konfirmation på Christian 4.s bestall. af 20. aug.
1646 [KB 1646, 248 m. henv.] for Eskild Nielsen som skriver ved den
store smedje på Bremerholm. SjR, 22, 176. K.

u.d. april (Kbh.) Ms. til hr. Joakim Gersdorff. Superintendent over
Viborg stift, mag. Frands Rosenberg har andraget, at han hos sig
havde beholdt en del af præsteskatten, påbudt i 1643, som ikke kunne

blive erlagt til den fastsatte tid pga. de svenskes indfald i Jyll., hvilket
beløb han siden har anvendt på reparation af sin ruinerede residens.
Han begærer, at det må godtgøres ham på rentekammeret. JG skal
anordne, at dette sker. SjT, 31, 93.
1. maj (Kbh.) Bevilling. Borgmester i Ringsted Frantz Skult bevilges 3
års forlængelse til philippi jacobi 1652 på forpagtningen af tolden i
Ringsted af fremmed og dansk øl, malttold, mjød, dansk eddike, most
og dansk brændevin. Han skal herfor årl. på rentekammeret svare 40
rd., hvori dog må afkortes det rostockerøl, adelen og andre privile-
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gerede får zisefrit. Og han skal inden phil. jac. 1650 klarere, hvad han
kan restere med fra tidligere år. SjR, 22, 176. (Efter Otte Krags ordre)
K.
1. maj (Kbh.) Søpas. Skipper og indvåner i Kbh. Oluf Henriksen agter
med sit skib »Skt. Johannes« at begive sig til Island og derfra videre
hen, hvor han kan søge sin og medrederes gavn, og siden tilbage igen.
Kongens naboer og forvanter bedes, og hans egne skibskaptajner,
udliggere og andre bydes at lade ham passere og repassere frit og
uhindret, og hvis han af storm og uvejr trænges ind i nogen havn, da
for billig betaling at undsætte ham med det nødvendige. SjR, 22, 177.
(Tr.: KD, III, 315).
1. maj (Kbh.) Bevilling. Borgerskabet i Roskilde får på 3 år til philippi
jacobi 1652 bevill. på forpagtningen af tolden, med den 3. juni 1646
påbudne forhøjelse, smst. af fremmed og dansk øl, malttold, mjød,
dansk eddike og dansk brændevin, som byfogden smst. sidst har haft i
forpagtning. De skal herfor årl. til rentekammeret svare 230 rd. in
specie og desuden den sjette parts accises forhøjelse, påbudt 3. juni
1646. Heri må afkortes det fremmede øl, adelen og andre privilegere
de får zisefrit. Borgmester Christen Steensen og borger Herman
Skræder skal stå for betalingen og indlevere tilbørlig revers derpå i
rentekammeret. SjR, 22, 177. K.
1. maj (Kbh.) Jægermester fik brev at lade Frederik Urne mod be
taling få 4 store dyr, 6 dådyr, 8 rådyr og 30 harer. Udt. i SjT, 31,94. K.

1. maj (Kbh.) Begge fiskemestrene fik brev at lade Frederik Urne mod
betaling få 20 retter karper, 20 retter gedder og 20 retter brasen. Udt.
i SjT, 31,94. K.
1. maj (Kbh.) Forleningsbrev1 til hr. Henrik Lindenov på Kristianstad
len fra philippi jacobi 1649. Genant: 500 kurantdi., 5 læster rug og
mel, læsten beregnet til 40 td., 12 læster byg, læsten beregnet til 48 td.,
500 td. havre, men den havre, han ikke kan få afjordebogen, må han

tilskrive sig for ’/2 rd. tønden, 1 læst 4 td. smør, 30 skattekøer, 21 sider
flæsk, 156 får og lam, 185 grise, 160 par høns, 10 td. ål, */2 td. ørreder.
Hvad den årl. indkomst overstiger genanten med, forbeholder kon
gen sig efter regnskab. (Skbi. 2 (ladegden Hammersgård), 3 (mens
Kristianstads bygning foregår holde bygnings- og arbejdsheste frit m.
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rugfoder), 4 (!/io af det uvisse) 5, 6, 7, 8, 10 (tjene m. 8 geruste heste),
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 og 19). SkR, 6, 54-60.
1) Der henvises til skabelon for forleningsbreve i KB 1648, s. 1 Of.

1. maj (Kbh.) Forpagtning. Borgerskabet i Kristianstad får for 3 år fra
philippijacobi 1649 til årsdagen 1652 forpagtningen af kronens told
og accise af dansk øl, brændevin og malt, som tolderen smst. har haft i
forpagtning, for samme betaling som denne. Heri må afkortes, hvad
adelen og andre privilegerede får accisefrit, og det afslag, som kongen
»udi vores kroning« indtil videre har forundt rostockerne på rostockerøl. Borgmester og råd skal cavere kongen for betalingen. SkR, 6,
60. K. Indl. 20. nov. 1648.

1. maj (Kbh.) Forpagtning. Indvånere i Trelleborg Laurids Heffuester, Jacob Krabbe, Anders Pedersen, Niels Pedersen, Erland Nielsen,
Casper Hansen, Knud Poulsen, Jacob Lille, Christen Jensen, Søren
Jørgensen og Bent Jensen får for 3 år fra philippijacobi 1649 til
årsdagen 1652 forpagtningen af told og accise på dansk øl og malt på
samme vilkår, som de har haft den de foregående 3 år. SkR, 6, 60. K.
2. maj (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev at lade kongens ladema
ger Jacob Jensen til hans værksteds fornødenhed skaffe 2 egeplanker,
3 fyrrebrædder og 100 spiger. Udt. i SjT, 31, 94. K.
2. maj (Kbh.) Borgmester og råd i Kbh. fik brev at lade dæmningen
ved Emdrup sø reparere og vedligeholde, som de tilforn har gjort, om
de ikke vil svare til den skade, som følger deraf. Udt. i SjT, 31, 94. K.
(Tr.: KD, V, 328).
3. maj (Kbh.) Ms. til Erik Juel og Mogens Høeg. Der skal snarest i
Viborg skiftes efter Thomas Juel og fru Maren Bølle. De skal med kgl.
fuldmagt stævne de heri interesserede for sig og som kommissærer
overvære skiftet. Hvis tvist opstår, skal de forlige parterne eller adskil
le dem ved endelig dom. JT, 12, 102. Indl. 24. april.

4. maj (Kbh.) Ms. til Arent von der Kuhla. Margrete, afd. Laurids1
Nielsens, har andraget, at hendes husbond, som længe har tjent
prinsen [Christian], er død, og at hun kun har ganske ringe forråd at
hjælpe sig med, og har begæret for sin husbonds lange tjeneste at
måtte bevilges den gd., hun påbor, og som skylder årl. */2 td. smør, fri
for landgilde, ægt og arbejde. Da AK bekræfter hendes angivende,
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bevilger kongen hende indtil videre det ansøgte. SjT, 31, 94. K. Indl.
12. febr.
1) Således if. K og indførslen, men if. indlæg 12. febr. 1649 Claus.

4. maj (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev at anordne, at urtegårdsmanden

Hendrick Ulpman ved Frederiksborg hver dag, når der arbejdes, kan
få 6 folk af bønderne, som kan arbejde dér. Udt. i SjT, 31,94. K. Orig. i
Frederiksborg lens ark., LAK.
4. maj (Kbh.) Ms. til Otte Pogwisch. Hans Hansen har andraget, at den
gd. i Uvelse, som er bevilget ham fri for ægt og arbejde af Christian 4.,
nylig er brændt, så han derved er blevet forarmet og ikke formår at
genopbygge den. Han har begæret hjælp hertil samt nogen frihed for
landgilde. Da OP bekræfter HHs angivende, godkender kongen, at
han forskånes for landgilde i 2 år, og at han får fornødent bygnings
tømmer fra kronens skove af fornede træer eller andet, som skader
skoven mindst. SjT, 31, 94. K. Orig. i Frederiksborg lens ark., LAK.

Indl. 1. maj.
4. maj (Kbh.) Kjeld Krag og dr. Peder Vinstrup fik brev at erklære sig
om jus patronatus, som hr. Iver Tagesen Krabbe begærede til sin
sognekirke ved sin gd. Fultofte i Froste h. og højheden af præstegden
og degneboligen. Udt. i SkT, 8, 25. K.
4. maj (Kbh.) Skøde til Jørgen Schulte t. Finstrup på kronens højhed
og jus patronatus til Diernæs kirke i Nyborg len med konge- og
kirketienden af sognet, desuden herligheden til præstegden og deg
nestavnen smst. Men da kirken er annekteret til Fåborg kirke, skal der
altid med præstekaldelse forholdes som hidtil. Præst og degn skal
nyde deres rettigheder som hidtil, og studieskat ogcatedraticum forbe
holdes dem, som fra alders tid er berettiget dertil. JS skal give bispeog provstegæsteri, som de er svaret af kirken fra arilds tid. Desuden
skal kirken beholde sin tiende og anden indkomst og provsten sin
rettighed. Dog skal JS som rette patron beholde herligheden over alt,
og han må, om ham lyster, selv indsætte kirkeværger, forhøre kirkens
regnskaber og disponere over dens indkomst til kirkens tarv. Han skal
af dens indkomst holde den ustraffelig ved lige. Kirketienden må han
selv bruge eller for billig fæste og afgift overlade, hvem ham lyster.
Hvis nogen nød tilstøder riget, skal kirken og dens tjenere komme til

hjælp lige med andre kirker og gejstlige. FR, 6, 44-47. (Jf. Kr. Sk., II,
7).
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5. maj (Kbh.) Ms. til statholder hr. Joakim Gersdorff. Kongen har til
lensmand på Utstein kloster Jørgen Schulte t. Finstrup afhændet jus
patronatus til Diernæs kirke i Fyn. JG skal anslå kongekorntienden af
sognet, nemlig 3’/2 pd. rug, 4 pd. byg og ’/2 pd. havre, i hartkorn,
beregnet til 50 rd., og lade det afskrive på Christian 4.s gældsbrev til
JS. SjT, 31, 95. (Efter hr. kanslers befaling) K.
5. maj (Kbh.) Oluf Brockenhuus fik brev at tilholde bønderne til
Ibstrup snarest igen at ompløje Ibstrups rugsæd og beså det med byg.1

Udt. i SjT, 31,95. K.
1) Skyldes if. K, at rugsæden ikke er kommet op.

5. maj (Kbh.) Christoffer Lindenov fik brev at modtage Peder Laurid
sen på Bremerholm og lade ham arbejde i jern et års tid. Udt. i SjT, 31,

95.
5. maj (Kbh.) Palle Urne og Otte Thott fik befaling at begive sig til
Høgestedgård for at taksere bygningen derpå, som de agter, at den
billigt kan sættes i søskendeskifte, og siden tilstille fru Lisbet Lunge,
hr. Palle Rosenkrantz’, taksationen. Udt. i SkT, 8, 25. K.
5. maj (Kbh.) Ms. til Christoffer Steensen og Lave Beck. De skal
snarest begive sig til afd. hr. Palle Rosenkrantz’ gde i Loll., nemlig
Krenkerup, Rosenlund, Lungholm, Nørregård, Kærstrup og Sædingegård og taksere bygningerne til søskendeskifte. De skal ligeledes til
søskendeskifte taksere Bramsløkkes bygning til, hvad den er værd, når
den bygning, som er påbegyndt, er færdig. Takseringerne skal de
tilstille PRs enke, fru Lisbet Lunge. SmT, 8, 6. K.
6. maj (Kbh.) Ms. til fru Ingeborg Arenfeldt. Hvad hendes komand
Peder Tygesen nu igen har andraget hos kongen, kan hun se af hans
hosføjede Supplikation. Da kongen af hendes forrige erklæring i
sagen erfarede, at hun agter at føre sag mod ham ved lov og ret, og at
sagen allerede er gjort anhængig, godkender han dette, men da PT
begærer at komme på fri fod mod kaution, skønner kongen det ret og
billigt, hvis han kan stille IA nøjagtig og vederhæftig borgen, at han
kommer på fri fod til sagens uddrag, så kongen kan blive forskånet for

hans videre overløb. SjT, 31, 101. K.
7. maj (Kbh.) A.b. Håndværksmestrene i Køge har andraget, at der
sker dem adskillig indpas af håndværksfolk i landsbyerne imod tid-
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ligere kongers benådninger, især Christian 3.s reces’ 55. kap., til
største skade på deres næring. De begærer, at sådant misbrug må
afskaffes, og kongen befaler hermed alvorligt alle vedkommende at se
til, at der herefter ingen indpas gøres dem af håndværkere i lands
byerne. SjR, 22, 178.179'. (Efter Otte Krags ordre) K. (Tr.: CCD, V,
593). Indl. 8. jan.
1) Fol. 179 er oversprunget, og fol. 178 er betegnet: 178.179.

7. maj (Kbh.) Hr. Niels Trolle fik brev at anordne, at dronningens
moder og broder, når de ankommer hos ham, holdes og befordres vel
med traktement og fornøden befordring med heste og vogne. Udt. i

SjT, 31,95.
Tilf.: Ligeså fik Jørgen Seefeld, hr. Wentzel Rothkirck, hr. Mogens
Kaas og hr. Jørgen Brahe breve. NB. I WRs ogJBs breve skal stå heste,
vogne og færger.
7. maj (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev at lade Villads Nielsen i
Ålborg betale, når han har midler dertil, for kødleverance til kronens
fornødenhed. Udt. i SjT, 31, 95.
7. maj (Kbh.) Ms. til hr. Joakim Gersdorff. Trommemager på tøjhuset
Jacob Fridtz har andraget at have 500 rd. til gode for trommer, han
har fremstillet og leveret på tøjhuset. JG skal efterhånden, og som han
har midler dertil, betale ham, hvad han bevisligt kan tilkomme for
trommer til kronens fornødenhed. SjT, 31, 95. K. Indl. 3. maj.
7. maj (Kbh.) Ms. til rentemestrene. Tidl. voldmester Claus Oems
enke har klaget over, at en del af renteskriverne resterer med de
penge, de i forleden fejde af 4 kommissærer blev takseret til at skulle
betale hendes afd. husbond for det stykke vold uden for Nørreport ved
Kbh., som det blev betinget med ham at opføre. Hun begærer, at de
må tilholdes snarest at tilstille hende pengene. Adressaterne skal
tilholde de renteskrivere, som resterer hermed, snarest at contentere
hende, så kongen kan forskånes for videre overløb. SjT, 31, 95. K.
Orig. i DKanc. B 179g. (Tr.: KD, V, 328).
7. maj (Kbh.) Ms. til hr. Henning Valkendorf. Han skal møde i Nyborg
den 21. maj og derfra ledsage dronningens moder, hertuginde t.
Brunsvig og Lyneborg, fyrstinde og frue Anne Eleonora til Assens
færge. FT, 7, 34.
Tilf.: Ligesådant brev fik hr. Steen Bille om at møde samme tid og
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sted og ledsage dronningens broder hertug Friedrich t. Brunsvig og
Lyneborg.
8. maj (Kbh.) Bevilling. Christen Bollesen har på sin hustrus og
hendes broder Falk Olufsens vegne andraget, at de er til sinds at sælge
deres gård på Gammeltorv i Kbh. Da den er skødet af Frederik 2. til

deres forfader Foca Staffroffski med det vilkår, at den, hvis den i
fremtiden skulle sælges, først skulle tilbydes Frederik 2. eller efter
kommende konger, har CB på sin hustrus og hendes broders vegne
præsenteret kongen den, om han var til sinds at købe den. Da det ikke
er tilfældet, bevilges det dem at sælge gden med tilliggende jordsmon
til hvem, dem lyster. SjR, 22, 180. K. (Tr.: KD, III, 316, her fejlagtigt
dat. 6. maj).
8. maj (Kbh.) Søpas. Indvåner i Kbh. Rasmus Rasmussen agter ved sin
fuldmægtig med medførende kreyer kaldet »Fortuna Stork[?]« på 40
læster, som Peder Johansen er skipper på, at sejle til Holland og siden
til Norge og andre fristæder, hvor han bedst kan vide og søge sine
fragter, og siden tilbage igen. Kongen beder sine naboer og forvanter
og byder sine egne skibskaptajner, udliggere og andre at lade ham
passere og repassere frit og uhindret. Og skulle han af storm og uvejr
trænges ind i nogens havn, da for billig betaling at undsætte ham med
det nødvendige. SjR, 22, 180. K. (Tr.: KD, III, 316).

9. maj (Kbh.) Bevilling. Morten Sorg, som i lang tid har tjent Christian

4. som vinskænk, bevilges indtil videre fra rentekammeret 200 rd. årl.
fra philippijacobi 1649. Han skal dog, når det behøves, efter tilsigelse
være med at opvarte i kongens kælder. SjR, 22, 181. K.
9. maj (Kbh.) Konfirmation på Christian 4.s åbne brev af 31. okt. 1640
[KB 1640-41, 292] om fæste af en eng i Tuselund til indvåner i
Holbæk Herman Eggertsen. SjR, 22, 181. K. Indl. 23. april.
9. maj (Kbh.) Jægermester fik brev at lade hr. Christian Friis til sit
bryllup mod betaling få 3 store dyr og 6 rådyr. Udt. i SjT, 31, 96.

9. maj (Kbh.) Fru Ingeborg Arenfeldt fik brev snarest at erklære sig
udførligt om Margrete Johansdatters supplikation og sende erklærin

gen til kancelliet. Udt. i SjT, 31, 96.
9.1 maj (Kbh.) Hr. Tage Thott fik brev, at kongen godkendte, at Hans
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Pedersen, som for sin grove forseelse efter landstingsdoms indhold
var dømt til ild og bål, måtte benådes på et sværd, men at (andre til
afsky, hans døde legeme såvel som)2 kvien, hvormed han havde begået
synden, efter dommens indhold skulle brændes. Udt. i SkT, 8, 25. K.
Indl. 1. maj.
1) Både K og indførslen har denne dato, men den erklæring (i indl.) af teologerne
ved Kbh. universitet, der ligger til grund for kongens resolution, er dat. 14. maj
1649.

2) Det i parentes anførte er tilføjet i margen, men findes ikke i K.

9. maj (Kbh.) Ms. til Ebbe Gyldenstierne. Kronens bønder i Erritsøby
Niels Pedersen Borlou, Niels Offersen, Karen Therkels, Mads Persen,
Maren Mikkels, Thomas Ibsen, Jens Poulsen, Jens Iversen og Poul
Nielsen har andraget, at de til de gde og boliger, de påbor, har fæstet
en del kirkejorder, hvoraf de nu afkræves skyld og afgift for det år
[ 1646]. De begærer at måtte forskånes for samme års skyld, da jorder
ne pga. den armod, de gerådede i i den svenske fejde, i samme år blev

liggende ubrugt. Da Margrete Lunge har bekræftet deres andragen
de, og de ikke formår at svare jordskylden til Erritsø kirke, som de
resterer med for 1646, og da kommissærerne, som efter fejden på 3 år
for deres armods skyld har forskånet dem for kronens anpart i deres
skyld og landgilde, ikke har givet dem afslag for de nævnte jorders
landgilde, fordi den ikke vedkom kronens jordebog, godkender kon
gen,at de for 1646 forskånes forjordskylden til kirken. JT, 12, 103. K.
Indl. 26. marts.
10. maj (Kbh.) Tolder i Øresund Mads Mortensen og medkonsorter
fik pas på deres skib »Den forgyldte Haj« på 100 læster, som Jan
Peitersen er skipper på, at sejle på adskillige fri steder i Øster- og
Vestersøen, lydende som Rasmus Rasmussens søpas fol. 180. Udt. i

SjR, 22, 182.
10. maj1 (Kbh.) Søpas. Kongen har overdraget sin skibskaptajn Cornelis Kruse med galioten »Ørnen« ad Nord- og Vestersøen at eftersøge
kompagniskibet »Catherina« af Skien i Norge, hvormed skipperen
har været borte på andet år mod redernes kommission og vilje og
deres viden om, hvordan der er forholdt med det. Kongen beder sine
venner, naboer og forvanter og byder sine egne undersåtter, som CK
»hænder for at komme«, ikke alene at lade ham med skib og folk
uhindret passere og repassere og selv uden hindring rejse til lands og
vands, hvor nødvendigheden af at søge skibet, udkræver det, men
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også, hvor han kunne opspørge eller antræffe det, at han da bedst
muligt måtte befordres, så skibet og dets tilhørende måtte blive ham
følgagtigt til Danmark, da skipperen hverken af kongen eller sine
redere har været bemyndiget til enten at afhænde skibet eller at sejle
på ufri steder med det, hvorved det kunne blive frataget kongen eller
rederne. Og hvis CK af storm og uvejr tvinges ind i nogens havn, at de
da undsætter ham med ankre, tov, folk og fetalje og hvad andet, han
kan behøve. SjR, 22, 200.
1) Indført ml. breve af 8. og 13. juni 1649.

10. maj (Kbh.) Ms. til hr. Joakim Gersdorff. Hr. Flemming Ulfeldt har
andraget, at der er stor brøstfældighed på Holbæk slotsbro. JG skal
tilholde bygmester m. Hans Ahnemøller straks at begive sig dertil og
sammen med mestrene, som kan reparere den, bese den og det
nøjeste muligt med dem fortinge, så vidt kalk, savskærer og arbejdsløn
dertil behøves, hvilket også siden skal betales. De sten, som behøves,
kan tages fra et hus på slottet, der allerede er begyndt at nedbrydes, og
fornødent tømmer fra lenets skove, hvor det skader mindst. SjT, 31,
96. K.
10. maj (Kbh.) Ms. til hr. Flemming Ulfeldt. Da han har andraget
Holbæk slots bros brøstfældighed, har kongen befalet sin bygmester
Hans Annemøller snarest at rejse dertil for at bese den og med mestre
tinge om den fornødne kalk, savskæren og arbejdsløn. De sten, som
behøves til at mure pillerne under broen, skal FU efter egen angivelse
tage af det hus på slottet, der allerede er begyndt at nedbrydes, og det
fornødne tømmer skal hugges i kronens skove i lenet, hvor det skader
mindst. SjT, 31, 96. K.
10. maj (Kbh.) Ms. til Bjørn Ulfeldt og bispen i Skåne. Kronens
bønder på Wigen i Helsingborg len har nogle gange andraget om den
lange og meget besværlige vej, de og to hos dem liggende gde Rye og
Suinebeck har til deres kirke, især med at føre deres børn og afdøde,
idet deres by ligger over en stor mil fra kirken, hvorfor både de gamle
og unge tit for vejrets strengheds skyld og vejens længde afholdes fra
Guds hus. De begærer på en bekvem plads i byen at måtte begrave
deres lig, og at deres præst må tilholdes på søndage og andre højtids
dage at forrette gudstjeneste hos dem i et lille kapel, som findes i byen,
og som de selv vil nøjes med. For at kongen kan blive forskånet for
deres idelige overløb, skal adressaterne undersøge sagen og erklære,
om deres begæring kan opfyldes uden præjudice for præsten eller
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nogen anden, og hvordan det bedst kunne iværksættes. SkT, 8, 25. K.
Indl. før 4. april og 17. aug.
10. maj (Kbh.) Ms. til hr. Knud Ulfeldt. Arkelimester Ludvig Nielsen
har begæret nogle øde pladser i Landskrone, som for nogle år siden er
tilfaldet kongen, da en Jørgen Svendsen døde uden arvinger, og som
er vurderet til 42 dl. Desuden begærer han 70 dl., som tilkommer
kongen i en gård i Landskrone på Nørregade, som Evert Friis bor i.
Disse 112 dl. begærer han mod afkortning i det, han har til gode hos
kongen. Det godkendes, at LN må få pladserne, hvorpå han siden skal
få skøde, om han begærer det. SkT, 8, 26. K.
10. maj (Kbh.) Forpagtningsbrev. Rådmand i Randers Mikkel Thygesen bevilges endnu i 3 år fra philippi jacobi 1649 til årsdagen 1652
forpagtning af tolden af fremmed øl, dansk øl, malttold, mjød, dansk
eddike og dansk brændevin i Randers mod 550 rd. i årl. afgift, hvori
han må afkorte det rostockerøl, adelen og andre privilegerede får
zisefrit.JR, 11, 188. K.
11. maj (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev, når han har midler
dertil, at betale Hendrick Biscop, hvad han if. kontrakt kan tilkomme
for uld og hør, som han beviser at have leveret i tugthuset. Udt. i SjT,
31, 96. K.
11. maj (Kbh.) Falk Gøye fik brev at indtage Ulrik Bulanius i Sorø
skole, når der bliver plads ledig. Udt. i SjT, 31, 96.
11. maj (Kbh.) Ms. til Christen Bollesen. Han har fra 30. dec. 1648 til
14. marts 1649 til hofholdningens fornødenhed leveret flg., hvorom
han har tinget med køkkenskriveren: 24 staldøksne til 30 rd. parret, er
360 rd., 12 fedekalve 48 rd., 28 par kalkunske høns til 2 rd. 2 mk.
parret, er 65 rd. 2 mk., 90 par små høns 28 V2 rd. 1 mk. 8 sk., 4 fede gæs

2 rd., 11 får 16 rd. 3 mk., 66 gimmerlam 66 rd., i alt 586!/2 rd. Kongen
godkender, at dette beløb afkortes i hans forpagtningsregnskab fra
1649 til 50. SjT, 31, 97. (Efter Otte Krags ordre) K.
11. maj (Kbh.) Konfirmation af fæstebrev af 4. maj 1649 fra Skånes
superintendent dr. Peder Vinstrup til ridefoged på Skillinge Jens
Mikkelsen på kongens tredingstiende i Bjerge h. PV er forlenet her
med og har til JM på livstid fæstet kongens tredingstiende, som ellers
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kaldes biskopstiende, nemlig af sognene Karup og Houf, Hiernerup,
FørsløffogGreffue, Barckagerog Ribbellberg, Engelholmb, Boersted
og Torehou. JM skal oppebære tienden i negen for den sædvanlige
afgift: 140 mk. kurant, som han årl. skal erlægge til påske. Hvis
afgiften eller en del deraf ikke skulle blive betalt til terminen, er
fæstebrevet forbrudt, og PV kan uden videre proces bortfæste tienden
igen. Sognemændene skal rigtigt tiende i negen og levere JM tienden
inden for herredsskellet, hvor han begærer det eller bosætter sig. Hvis
nogen i sognene ikke tiender så retfærdigt, som de bør, har han |JM]
med fogden i dannemænds nærværelse efter recessen at lade kaste i
deres lade, og hvis da nogen uret befindes, skal de straffes tilbørligt
efter loven. SkR, 6, 62-64.
12. maj (Kbh.) Bestalling for Jens Jacobsen som krudtmager1 i kon
gens krudtmølle i Kbh. len. Han skal i møllen og andre steder, hvor
han bliver tilsagt, forfærdige det krudt, som bliver befalet ham, og
hverken for sig selv fremstille eller tilstede sine svende at fremstille
noget andet krudt eller andet hans håndværk vedkommende arbejde,
eller at bruge svendene til andet end arbejde for kongen. Han skal årl.
til kongens fornødenhed allermindst levere 100 centner pistol- og 200
centner musketkrudt, godt og ustraffeligt. Dog hvis de materialer,
som skal leveres ham dertil, ikke skaffes i rette tid, skal han i nævnte
300 centner kortes så meget, som han skulle og kunne fremstille, mens
han bier på materialerne. Han skal for sin tjeneste have proviant for
200 rd. efter den pris, det bør sættes til efter alm. landekøb, en sædv.
hofklædning, fri husvåning, når han skal arbejde andetsteds end på
møllen, møllen med alt tilbehør, haver, eng og vang, kvit og frit,
hvilket kongen vil lade holde ved hævd og bygning. Kongen vil også
levere ham frit de redskaber, han bør have til arbejdet, og nødvendigt
ildebrændsel frit på stedet uden omkostning for ham. Desuden vil
kongen give ham mdl. 16 rd., hvorfor han skal underholde sig selv, og
forskaffe ham 4 svende2, som sammen med ham skal forestå arbejdet.
Bestall. og besolding begynder 1. maj 1649. SjR, 22, 182. K.
1) I overskriften og i registret betegnes stillingen som salpetersyder.
2) Det er uklart, om meningen er, at JJ for de 16 rd. mdl. skal lønne svendene, eller
om svendene stilles ham frit til rådighed af kongen.

14. maj (Kbh.) Bevilling forjfr. Tale Oldeland at være sin egen værge,
selv at forestå sit gods og løsøre og i andre måder med sin lavværges
indseende søge sit eget gavn og bedste. Dog må hun ikke uden
lavværges samtykke sælge noget af sit jordegods. FR, 6, 47, K.
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15. maj (Kbh.) Hr. Henrik Ankersen fik brev at måtte få det første kald
her i riget, som bliver ledigt, og hvortil han lovligt efter ordinansen
kan kaldes. Udt. i SjR, 22, 184.
15. maj (Kbh.) Dr. Jesper Brochmand fik brev snarest til biskop at vie
og ordinere m. Jens Skielderup, som er forordnet at være superinten
dent over Bergens stift, for at han straks kan komme derop og
indtræde i sit embede. Udt. i SjT, 31, 97.

19. maj (Kbh.) Ms. til Tyge Below. Kongen vil til philippi jacobi 1650
forlene ham med Hindsgavl slot og len. FT, 7, 33.

20. maj (Kbh.) Svar til borgerskabet i hele Danmark. På mange
købstæders vegne er til kongens hylding begæret adskilligt, som
borgerskabet mente kunne tjene til deres stands forbedring. Pga.
adskillige forhindringer og sagens vigtighed kunne der ikke svares
derpå så hurtigt, som kongen gerne havde set. Nu har kongen med
rigsrådet overvejet indlægget og fundet for godt at svare derpå såle
des: Da han er opmærksom på, til hvilken styrke, fordel og ære for
kronen det kunne være, om trafikken til lands og vands kunne forbed
res, som Gud og naturen med stor bekvemmelighed har vist ind
byggerne her i riget næsten mere end i andre lande vej og middel til,
skulle det ikke være kongen mindre kært end Christian 4. at fremme
alt, hvad der tjener dertil, og intet mere behageligt end at befordre
sådant med al fornøden benådning og anordning, og i øvrigt i alle
måder anse og betænke den borgerlige stand med al nåde og be
vågenhed. [herpå følger i 13 punkter (til dels med underpunkter)
svaret på købstædernes henvendelse af 8. juli 1648. Denne er trykt i
Rise Hansen: Aktst. og Opl. t. RR.s og St.mødernes Hist., I, 216 ff.
Svaret er trykt smst. s. 253 ff. m. henv. til originaler m.v. samt i CCD, V,
594 ff.]. SjR, 22, 185-190. K. Orig. i DKanc. B 165b og i Ålborg

rådstueark. (D1-118), LAV.
Tilf.: Herefter udgik 10 breve til efterflg. steder: Viborg 1, Arhus 1,
Ribe 1, Ålborg 1, Helsingør 1, Køge 1, Malmø 1, Nakskov 1, Fyn 2.
21. maj (Kbh.) Konfirmation på lensmand over Kbh. len Oluf Brockenhuus’ på kongens vegne udstedte fæstebrev af 30. juli 1648 til
slotsskriver og skriver på det ny bryggers Peder Pedersen på kongekorntienden af Tårnby sogn på Amager på livstid. Han skal til kongen

svare den sædv. afgift: 3 læster byg årl. Sognemændene i Tårnby skal
yde tienden i kærven. Er der nogen, der tiender uretfærdigt, må PP i
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ridefogdens overværelse lade deres korn kaste, og hvis deres brøst
således findes, skal de tiltales og straffes efter recessen. SjR, 22, 190.
21. maj (Kbh.) Jægermester fik brev at lade hr. Iver Krabbe t.Jordberg
efter ansøgning og mod betaling til sin datters bryllup få 3 store dyr og

4 rådyr. Udt. i SjT, 31, 97.
21. maj (Kbh.) Falk Gøye fik brev at modtage hr. Peder i Vester

Hæsinges søn Jens Pedersen i Sorø skole, når der bliver plads ledig.
SjT, 31,97. K.
21. maj (Kbh.) Hr. Henrik Lindenov fik brev at måtte forløves til Kbh.
fra Kristianstad fæstning i 3 uger. Udt. i SkT, 8, 26. K.
21. maj (Kbh.) Wulff Hieronimus Kratz fik befaling at forblive i
Kristianstad i hr. Henrik Lindenovs fravær. Udt. i SkT, 8, 26. K.
22. maj (Kbh.) Henrik Ramel fik brev straks at begive sig til Kbh., hvor

han siden skal erfare kongens vilje. Udt. i SjT, 31, 97. (Efter hr.
kanslers befaling) K.
22. maj (Kbh.) Achim von Bredow fik brev straks og uden forsømmel

se at hidskikke følgende sine tjenere: Jakob Hansen, Mads Lauridsen,
Knud Lauridsen, Peder Lauridsen og Christen Christensen, for at
man af deres mundtlige beretning kan få rigtig underretning om,
hvordan det er gået til med drabet på tjener til Vedbygård Peder
Andersen. Udt. i SjT, 31, 97. (Efter hr. kanslers ordre) K.
23. maj (Kbh.) Ms. til hr. Joakim Gersdorff. Kongen har bevilget
borger i Kbh. Hendrick Biscop 1.000 rd. af tolden i Sundet på hans
regnskab for det, der tilkommer ham hos kronen for levering af tysk

øl. JG skal lade beløbet afskrive på hans fordring, når han har fået det.
SjT, 31,97. K.
23. maj (Kbh.) Tolderne i Sundet fik brev at lade hertug Gustav Adolf
t. Mecklenborgs vinskænk passere denne ene gang toldfri gennem
Sundet med 12 foder rhinskvin, som skal bruges til hofholdningen.

Udt. i SjT, 31, 97. K. Indl. 6. maj.
23. maj (Kbh.) Tolderne i Sundet fik brev at lade Hendrick Biscop
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efter ansøgning få 1.000 rd. af, hvad han kan tilkomme for levering af
tysk øl til kronen. Udt. i SjT, 31, 97. K.
23. maj (Kbh.) Bevilling. Tolder i Assens Bunde Jacobsen har an
draget, at den tidligere byfoged smst. med Christian 4.s bevill. har en
jord ved byen, som skulle ligge til byfogedbestillingen med det vilkår,
at byfogden skulle modtage Christian 4. og hans folk, når deres rejse
faldt gennem byen. Dette har han dog ikke gjort, mens BJ i mange år
har logeret Christian 4. og andre fremmede herrer og gesandter, som
er ankommet dertil. Da byfogden nu er død, og den i hans sted
forordnede besværer sig ved at logere kongen eller andre, begærer BJ
at forundes den halve jord. Dette bevilges ham indtil videre, mod at

han efter eget tilbud, som hidtil, skal tage mod kongen og hans folk
eller andre fremmede herrer og gesandter. FR, 6, 47. (Efter Otte
Krags ordre) K.
23. maj (Kbh.) Ms. til Ebbe Gyldenstierne. Trompeter Oluf Jensen i
Vejle hans hustru har nu for anden gang ligget sit barn ihjel. Da
forseelsen mest er sket, ved at de er så forarmede, at de ikke har haft
anden seng at lægge barnet i eller haft folk til at tage vare på det, vil
kongen for denne gang have hende efterladt forseelsen. Dog skal hun
stå åbenbar skrifte og give til de fattige i Vejle hospital efter yderste
formue. JT, 12, 104. Indl. 9. maj.
23. maj (Kbh.) Ms. til Niels Krag, bispen og hospitalsforstanderen i
Arhus. Kongen har bevilget murermand Hans Sørensen at komme i
Arhus hospital. De skal indtage ham, når der bliver plads ledig, og
forordne ham underhold lige med andre hospitalslemmer smst. JT,
12, 104. Indl. 9. maj.

23. maj (Kbh.) Ms. til hr. Oluf Parsberg. Kongen sender ham kopi af
det overslag, han efter befaling har ladet gøre over, hvad det kunne
koste at reparere dammene på lenet, og på, hvad det store vod til at

drage med i søerne kunne koste. Han skal af lenets indkomst lade
arbejdet udføre og voddet forfærdige. JT, 12, 104. (Efter Otte Krags
ordre) K. Orig. i Skanderb. og Akær lensrgsk. Indl. 7. maj.
24. maj (Kbh.) Konfirmation på Christian 4.s bevill. af 28. april 1647
[KB 1647, 130] til Johan Ettersen og Christian Alchenbrecht på, atCA

må henlægge JEs valkemølle til sin hammermølle. SjR, 22, 191. K.
Tilf.: Herhos skulle være indført det brev, som findes infra fol. 206.
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24. maj1 (Kbh.) Konfirmation på Christian 4.s bevill. af 23. marts 1646
[KB 1646, 56] for Christian Alchenbrecht til oprettelse afen hammer

mølle. SjR, 22, 206.
1) Indført ml. breve af 22. og 26. juni 1649.

24. maj (Kbh.) Bestalling for Christen Skomager som tenorist. Han
skal lade sig bruge i kongens kapel og andetsteds, hvor kongen
behøver hans tjeneste, og hvor han af kapelmesteren tilsiges. Han skal
med virkning fra pinsedag sidstforleden [13. maj 1649] i årl. løn og
pension af rentekammeret have 300 rd. SjR, 22, 193.
24. maj (Kbh.) Anders Plattenslager fik bestall. som violist og cornetist
på 350 rd., »og lyder ord fra ord som den foregående bestall.« Udt. i

SjR, 22, 193.
24. maj (Kbh.) Ms. til hr. Tage Thott, hr. Gregers Krabbe, hr. Jørgen
Brahe og hr. Niels Trolle. Der findes her i riget stor mangel [på
midler] til at underholde fæstninger og soldatesken, hvortil efter
gjorte anordning unionsskatterne og kommissarietolden fordeles.
For at man kan få bedre vished og rigtighed om beskaffenheden heraf,
skal adressaterne snarest tage for sig fra rentekammeret mandtallerne
og fra kommissærerne deres kvitteringer og, så vidt det kan ske,
[oplysning om], hvad der de foregående år er modtaget fra lenene, og
gennemse det med flid og finde ud af, hvad enhver endnu måtte
restere med, eller hvad der tilbagestår uforklaret. SjT, 31, 97. (Tr.:
Rise Hansen: Aktst. og Opl. t. RR.s og St.mødernes Hist., I, 259). Indl.

24. maj.
24. maj (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev at lade den italienske
glasmager levere 40 rd. til et og andet, som han behøver til sit arbejde,

samt at lade fremstille den ovn, han behøver dertil. Udt. i SjT, 31, 98.
24. maj (Kbh.) Ms. til Henrik Ramel, hr. Flemming Ulfeldt, Christen
Skeel, Rønnow Bille, Oluf Brockenhuus og Otte Pogwisch. Der er
trætte mellem lensmand på Sæby gård Christoffer Gøye og Axeljuul t.
Volstrup om en kirkevej, som CG ved 12 mænd har ladet udlægge til
Buerup og Løgtved over AJs grund til Gundetved hgd., hvilket AJ
mener er sket uden hans minde, idet de ikke har agtet på, at det led,
som af hans formand Joakim Normand var forundt mændene, var for
nogen villighed, de skulle gøre ham, hvilken vej de dog nu vil tilholde

sig som en vangevej formedelst nogle vidner, som mændene har ført
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derom. Da sagen af landsdommer Jørgen Seefeld er henvist til gode
mænd, som på åstederne kunne skille parterne, skal adressaterne
med kgl. fuldmagt snarest stævne parterne for sig på åstederne og
forlige dem eller dømme i sagen. SjT, 31,98. (Efter Otte Krags ordre)
K. Indl. 23. maj.
24. maj (Kbh.) Ms. til Falk Gøye. Førend han rejser fra Fyn, skal han

efter rigsmarsken Anders Billes ordre og rigtigt underskrevne ruller
til lensmand på Rugård hr. Steen Bille og Erik Qvitzow t. Sandager,
majorer til hest og fods, levere pengene på de kvartaler, som til
folkenes underhold i Fyn nu resterer, så vidt de findes i forråd og
dertil hører, for at de, så vidt pengene kan strække, kan contentere
folkene under deres eskadroner og derved forekomme al klage og
ulejlighed. FT, 7, 34.
24. maj (Kbh.) Ms. til hr. Oluf Parsberg. Valdemar Lykke t. Grinderslevkloster har andraget om bevill. af en del mursten af det øde og
nedfaldne Ring kloster i OPs len til reparation af gden Dybvad, som
ligger til hans bestilling. Da OP erklærer, at det kan ske uden nogens
skade, godkender kongen andragendet. Dog skal VL selv afhente
stenene. JT, 12, 105. (Efter Otte Krags ordre) K.
24. maj (Kbh.) Ms. til Otte Krag. Hansted kirke i Thyholm provsti er
meget brøstfældig og behøver endelig hjælp. Kongen godkender, at
der anvendes 100 rd. af provstiets andre kirkers beholdning til dens

reparation. JT, 12, 105. K.
25. maj (Kbh.) Ms. til hr. Henrik Lindenov. Han skal straffe ridefoged
i hans len Jesper Holst, fordi han mere har talt på drabsmanden
Laurids Olufsens end på den døde Laurids Svendsens vegne. Han skal
desuden tiltale dem, som overværede drabet, fordi de ikke holdt
drabsmanden tilbage, men lod ham komme bort. SkT, 8, 27. (Efter hr.

kanslers ordre) K.
25. maj (Kbh.) Ms. til hr. Christoffer Ulfeldt. Af processen, som er ført
for kongen og rigsrådet om drabet på Oluf Torstensen, erfares, at CUs
tjener Joen Axelsen har været til stede og hindret dem, som ville »tage
fred«. CU skal ladeJA tiltale og straffe derfor, andre til eksempel. SkT,

8, 27. (Efter hr. kanslers ordre) K.
25. maj (Kbh.) Konfirmation på lensmand på Alborghus Gunde
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Langes fæstebrev af 28. okt. 1647 til borger i Hobro Mathias Ibsen på
den del af Hobros brokorn, som afd. Søren Block tilforn havde i fæste.
Han skal på livstid nyde den sædv. indkomst deraf mod at vedlige
holde broen, så vidt som hans forgænger har gjort det. JR, 11, 189.
25. maj (Kbh.) Bevilling. Delefoged i Skanderup birk Rasmus Knud
sen i Vengegård har begæret frit at måtte nyde den gd., han ibor,
hvoraf han dog kun besidder den halve part, da andre delefogder
nyder, og hans formand for deres bestilling har nydt en hel gd. frit. Da
hr. Oluf Parsberg bekræfter dette, bevilges det indtil videre RK at
nyde hans iboende gd. frit, så længe han forsvarligt betjener sin

bestilling, dog på det vilkår, at den, som nu besidder den anden halve
part, contenteres af RK, så derover ingen klage kommer. JR, 11, 190.
K.
25. maj (Kbh.) Ms. til hr. Oluf Parsberg. Han har begæret, at Fuldbro
mølles ålekiste og mølleværket samt to små broer over dæmningen må
repareres, da de er så brøstfældige, at ingen uden stor fare kan komme
derover, og ingen landgilde kan fås af ålekisten, før den istandsættes.
Da OP erklærer, at kongerne af arilds tid har holdt det ved lige, skal
han lade kyndige håndværkere besigtige det og vurdere, hvad det kan
repareres for med mindst bekostning. Så vil kongen videre resolvere

derpå. JT, 12, 105. K.
25. maj (Kbh.) Ms. til Gunde Rosenkrantz. Niels Krag har til Havreballegårds nødvendige reparation begæret 40 ege af Feldballe birks
skove, hvilke kongen også har bevilget ham. GR skal på hans begæring

lade dem udvise. JT, 12, 106. K.
25. maj (Kbh.) Ms. til hr. Oluf Parsberg. Niels Pedersen og Anders
Pedersen i Vissing har andraget, at en del af deres gd. er brændt, så de
derved er kommet i stor armod, og har begæret et års landgilde
efterladt. Da OP bekræfter deres angivende, godkender kongen, at de

forskånes for forgangne års landgilde. JT, 12, 106. Orig. i Skanderb.
og Akær lensrgsk.
25. maj (Kbh.) Ms. til Niels Krag. Kongen har efter hans ansøgning til
den nødvendige reparation af Havreballegård af lenets indkomst i
indeværende år bevilget 300 rd. og i det flg. 200 rd. De nødvendige 40
ege af Feldballe birk er det befalet Gunde Rosenkrantz at lade ham få.

JT, 12, 107. K. Indl. 15. maj.
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26. maj (Kbh.) Ms. til rigets hofmester. Han har givet til kende, at han
mener, at den proces, Morten Tancke i nogle år har ført med nogle i
Holland, de Brasser, kunne komme kongen og riget til gavn, om den
kunne få den af hollænderne ønskede udgang. Kongen godkender, at
rigens hofmester må disponere, gøre og lade i sagen, som han finder

det til kongen og rigets fordel, hvorom kongen også har givet MT sin
mening til kende. SjT, 31, 98. (Efter Otte Krags ordre) K.
26. maj (Kbh.) Ms. til Frederik Parsberg, Oluf Daa, hr. Flemming
Ulfeldt og Oluf Brockenhuus. Der er trætte mellem indvåner i Nykø
bing i Ods h. Daniel Valentinsen Smid og Ingeborg, afd. Peder
Jørgensens, smst. om et stykke jordsmon og engbund i en enghave,
kaldet Rugaards Have, hvorpå der har været 8 mænd, og hvor siden
16 nævninge har gjort deres tog tværtimod de forrige 8 mænd. Da
Jørgen Seefeld t. Refs har henvist tvisten til, at gode mænd skal kende
derom på åstederne, og da parterne har tilbetroet adressaterne dette,
skal de med kgl. fuldmagt snarest møde på åstederne og gøre sagen til

ende. SjT, 31,99. K.
26. maj (Kbh.) Roskilde kapitel fik brev at erklære, om det begærede
begravelsessted i koret i Roskilde domkirke uden kirkens skade kan
forundes Peder Vibe. Udt. i SjT, 31, 99. K.

26. maj (Kbh.) Ms. til Clemed Clemensen. Han har begæret at vide,
hvordan der skal forholdes med de fisk, som fanges om sommeren og
ikke kan tjene til levende at føres og forsættes i dammene. Kongen
godkender, at de store fisk af brasen, gedder, aborrer og ørreder, som
fanges om sommeren og ikke kan føres levende og forsættes i damme
ne, må røges eller tørres og sendes til hofholdningen til kongens
fornødenhed mod kvittering og årl. regnskab. Når dammene er
nødtørftigt besat, skal han for de fisk, som efter kongens ordre sælges
til bryllupper eller andetsteds, gøre kongen regnskab på rentekam
meret. JT, 12, 107. K.

28. maj (Kbh.) Bevilling. Det er begæret, at afd. Tyge Kruses be
gravelse må opsættes, til hans forældre1 Jørgen Seefeld og hustru fru
Karen Sehested kan komme herned fra Norge. Det bevilges, at be
gravelsen må opsættes indtil 3 uger efter deres ankomst til Danmark.
JR, 11, 190.
1) Stedfader og moder. KS var 1. gang g.m. Tyge Kruse t. Stenalt, d. 1629.
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29. maj (Kbh.) Ms. til hr. Mogens Sehested. Han har begæret 6 tylter
fyrrebjælker og noget andet af det vragtømmer og de deler, som er
blevet til overs fra Bøvling ladegds reparation. Kongen bevilger det
ansøgte. JT, 12, 108. K.

30. maj (Kbh.) A.b. Borgmester og råd i Skælskør har på borger
skabets vegne anholdt om, at deres kapellan hr. Moritz Sørensen,
som er kaldet af Henrik Ramel t. Bækkeskov til et andet kald i Jyll., må
forblive hos dem i Skælskør, hvilket kongen godkender. SjR, 22, 193.

K.
30. maj (Kbh.) Bestalling for Henrik Balke som hofsnedker. Han skal
fra 1. maj 1649 herfor have 200 rd. årl., 2 pd. rug og 2 pd. byg og en
sædv. hofklædning. I stedet for de 100 rd. må han, om han begærer
det, få proviant af provianthuset. SjR, 22, 194.
30. maj (Kbh.) Å.b. Tidligere Guds ord tjenere i kongeriget Bøhmen
m. Johannes Landsmanius og Wenceslaus Macha’e’n har andraget, at
de for nogle år siden for evangeliets forkyndelses skyld er blevet
fordrevet fra riget og derved endnu gerådet i største armod og elen
dighed. De har begæret, at de her i riget i deres store nød må søge godt
folk om hjælp. Det bevilges, at de her i riget frit og uhindret må besøge
godt folk om hjælp, om nogen af kristelig medynk vil komme dem til
undsætning i deres store elendighed og landflygtighed. Udt. i SjR, 22,

194. K (hvorefter gengivet her).
30. maj (Kbh.) Tolderne i Sundet fik brev at lade afd. Axel Buddes
arvinger til hans begravelses fornødenhed af tolden i Sundet få 396 */2
rd. 16 sk., som AB tilkommer af sin besolding. Udt. i SjT, 31,99. (Efter
Otte Krags ordre) K.

30. maj (Kbh.) Tolderne i Sundet fik brev at lade køkkenskriver

Borckart Lüders på sin ansøgning få 2.000 rd. af tolden i Sundet til
hofholdningens fornødenhed. Udt. i SjT, 31, 99. (Efter Otte Krags
ordre) K.
30. maj (Kbh.) Kvittansiarum. Hr. Niels Krabbe har gjort endeligt
regnskab for den visse rente og indkomst af Halmstad slot og len, fra
han overtog det philippi jacobi dag 1637 efter afd. Erik Rosenkrantz t.
Glimminge og til 16. sept. 1645, da han afstod det. Han har ligeledes
gjort regnskab for den uvisse indkomst og for de påbudte penge- og
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kornskatter, for penge, proviant og materialer, han har modtaget og
igen udgivet til garnisonens og bygningernes fornødenhed, for en del
af kirkernes penge, som har været i forråd på slottet, samt for det
inventarium, han har modtaget på slottet og igen afleveret. Han er
intet forblevet skyldig efter lensbrevet eller de regnskaber, mandtal
ler, registre, beviser og inventarieregistre, han har leveret på rente
kammeret til rentemestrene Steen Beck og Melchior Oldeland. Han
lades derfor kvit, fri og kravsløs af kongen og hans efterfølgere. SkR, 6,
52, K.
30. maj (Kbh.) Bevilling. Slotsfoged på Koldinghus Mourids Wurdemand bevilges ud over sin ordinære besolding 3 kurantdi. mdl. i
kostpenge til en dreng samt foder og mål til en hest, at erlægge af
lensmanden på Koldinghus. JR, 11, 191. K.
30. maj (Kbh.) Ms. til Frands Pogwisch. Mikkel Jensen i Torup i
Hundborg h. i Thy under Hald len har andraget, at hans ejendom er
meget fordærvet af sandflugt, så han [ikke] kan svare den sædvanlige
landgilde, og har begæret nogen forskånsel. Da hans angivende
bekræftes af tidl. lensmand på Hald Jørgen Seefeld, godkender kon
gen, at der herefter i landgilde af gden kun svares årl. 2 td. byg og 2 td.

havre. JT, 12, 108.
30. maj (Kbh.) Ms. til Erik Juel og Mogens Høeg. Der er tvist mellem
Erik Høeg t. Bjørnholm på den ene side og samtlige hans afd. hustru
fru Beate Skeels søskende og svogre på den anden om en arv, som EH

formener sig berettiget til efter sin afd. datter jfr. Sofie Høeg. Herom
er for nogen tid siden udgået kgl. befaling til Christen Skeel t. Fussingø og Gunde Rosenkrantz t. Vindinge om at forlige parterne eller
adskille dem ved endelig dom. Da parterne nu tillige har betroet
adressaterne til sammen med disse at forhandle dem imellem, skal de
med kgl. fuldmagt sammen med CS og GR forlige dem eller skille dem
ved endelig dom. JT, 12, 109. Indl. 2. maj.
30. maj (Kbh.) Ms. til Ebbe Gyldenstierne. Kongen har bevilget
slotsfoged på Koldinghus Mourids Wurdmand ud over sin ordinære
besolding 3 kurantdi. mdl. i kostpenge til en dreng og foder og mål til
en hest, hvilket EG indtil videre skal erlægge ham. JT, 12, 110.
31. maj (Kbh.) Ms. til Henrik Ramel og Henning Pogwisch. Hr.
Henning Valkendorf agter snarest at skifte med sin søn Henning
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Valkendorf. De skal på dertil forordnet tid og sted overvære skiftet og
give de interesserede beskrevet, hvorledes skiftet foregår. SjT, 31, 99.
(Efter Otte Krags ordre) K.
31. maj (Kbh.) Laurids Ulfeldt fik brev at forhjælpe Jens Terkelsen til
rette så vidt muligt og mægle og moderere i hans sag, som det kan

agtes ret og forsvarligt. Udt. i SjT, 31, 99.
31. maj (Kbh.) Henrik Hansen Lindenov fik brev at være fru Ide
Lindenov, afd. Steen Becks, hendes værge på skiftet med hendes
børn. Udt. i SjT, 31, 99. (Efter Otte Krags ordre) K. Indl. 30. maj.
31. maj (Kbh.) Forleningsbrev til skibshøvedsmand Laurids Galting
[Galtung] på Hørje len fra philippi jacobi 1649. Han skal for lenets
visse indkomst efter jordebogen i årl. afgift svare 210 rd., som han på
eget eventyr skal levere i rentekammeret. For den uvisse indkomst
skal han gøre regnskab, kongen til bedste, men må selv for sin umage
nyde Vio deraf. For at fremføre afgift og regnskab må han ingen
fortæring eller omkostning tilskrive kongen. Han skal have tilsyn med
kronens jord og ejendom, og kommer noget derfra med urette, skal
han med lov og dom tale det ind igen. Han skal frede skovene og intet
lade hugge til upligt eller skovens skade. Han skal have tilsyn med veje

og broer og holde bønderne ved lov, skel og ret og ikke forurette eller
besvære dem mod loven og jordebogen. SkR, 6, 64-65.
31. maj (Kbh.) Ms. til Jobst Frederik von Papenheim. Knud Bentsen i
Nykøbing har andraget, at der imod kongens benådningsbrev af 4.

dec. 1648 på at holde adskillige slags vin gøres ham indpas af en
Jørgen Rytter smst. JFP skal maintenere ham ved hans privilegium og
tilholde JR ikke at gøre ham indpas. SmT, 8, 6. K. Indl. 25. maj.
31. maj (Kbh.) Ms. til hr. Oluf Parsberg. Simon Nielsen, Anders
Eskesen og Hansjansen i 2 selvejergde og Adser Eskesen i kronens gd.
i Tvingstrup har andraget, at deres gde er brændt, så de derved er
gerådet i største armod, og har begæret sig forskånet for et års
landgilde og tildeling af noget bygningstømmer. Da OP bekræfter
deres angivende, godkender kongen, at de må efterlades dette års
landgilde og udvises så meget bygningstømmer, som behøves til lade
og staldhus, af kronens skove af topholne og fornede træer, hvor det
skader mindst. JT, 12, 110. Indl. 18. maj.
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u.d. maj1 (Kbh.) Ms. til Henrik Willemsen. Kongen erfarer af hans
relation, hvor vidt han har drevet det med afhændelsen i Spanien af
det salt, Christian 4. for nogle år siden blev foræret, og at han ikke har
kunnet udrette mere, end sket er, skønt han har brugt alle mulige
midler. Kongen godkender, at han efter eget angivende må slutte og
traktere om det, som endnu resterer, og at han på kongens vegne må
akkordere med Manuel Pantoxa derom for den sum penge, som HW
opgiver både for den kapital, som er bevilget til saltets første indkøb
og for dets told og rettighed. Dog skal MP gøre HW vis og nøjagtig
assignation på betalingen. Når det er sket, så HW på kongens vegne
kan være forsikret derpå, må han anvende en 10.000 escudos til

foræring til MP og andre, som formår noget heri og at gøre tjeneste,
dog ikke før han er fuldkommen forvisset om alt. Og når kontrakten
er fuldkommen sluttet, godkender kongen, at HW må gøre sig betalt i
den sum, så vidt der resterer ham noget efter bestallingsbrevet. Hans
anvendte bekostning skal blive ham tilbørligt betalt, når hans regn
skaber er censureret og likvideret. Til hvem den øvrige rest af summen
skal erlægges, vil han snarest få kongens ordre om, såvel som om sin
forløvelse fra det spanske hof med det første, med forsikring om, at
han i fremtiden skal fornemme, at han har en nådig herre og konge,
som er ham velbevågen med kgl. gunst. SjT, 31, 99. K.
1) Indført som månedens sidste brev.

1. juni (Kbh.) Bevilling. Sognepr. t. Lundforlund og Giersløff [Ger
lev] i Antvorskov len hr. Mads Sørensen Lemvig har andraget, at
herligheden til hans annekspræstegd. i Giersløff i forrige tider har
fulgt præsten i Lundforlund, men for rum tid siden er kommet derfra
til Antvorskov slot. Han begærer, at herligheden igen må blive ham
følgagtig. Da hr. Wentzel Rothkirck bekræfter angivendet, bevilges
det, at herligheden igen må komme til sognepræsten i Lundforlund
og blive hos ham og hans efterkommere. SjR, 22, 195. (Efter Otte

Krags ordre) K. Øf. Kr. Sk., II, 7). Indl. 24. april.
1. juni (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev snarest at lade Caspar
Fincke få 564 rd. for det jernarbejde, han for nogen tid siden har
leveret. Udt. i SjT, 31, 100. (Efter Otte Krags ordre) K.
l.juni (Kbh.) Konfirmation på Christian 4.s åbne brev af 24. juli 1624

[KB 1624-26, 198] til Trelleborg om tilladelse til at brygge øl og sælge
det til andre steder. SkR, 6, 66. (Efter Otte Krags ordre. L. Below) K.

138

1649

1. juni (Kbh.) Ms. til hr. Tage Thott. Sognepr. t. Husie og [V.]
Skreflinge hr. Jens Jensen har anholdt om hjælp til reparation af sin
præstegd. TT må udvise ham 6 træer dertil af kronens skove. SkT, 8,

28. K.
1. juni (Kbh.) Ms. til hr. Oluf Parsberg. Han har andraget, at de 3 gde,
som blev bygget, da Ring kloster blev nedlagt, nu forleden år er blevet
ganske øde og husene helt forfaldne, hvorfor de nærmest omliggende
byer og bønder begærer at måtte leje gdene og deres brug, idet de
tilbyder at give dobbelt leje deraf. Kongen godkender, at de må få dem
mod dobbelt leje og landgilde. JT, 12, 111. (Efter Otte Krags ordre) K.
2. juni (Kbh.) Kvittansiarum. Fru Ingeborg Ulfstand har på sin afd.

husbonds, tidl. rigens admiral, rigsråd og lensmand på Dragsholm
Jørgen Vinds vegne gjort endeligt regnskab for al den visse rente og
indkomst til Dragsholm slot efter jordebogen, som JV af Christian 4.
var forlenet med fra philippi jacobi 1641, da han fik slot og len i
forlening efter afd. hr. Claus Daa t. Ravnstrup, og til årsdagen 1645,
da han var død og efterfulgtes af hr. Christoffer Urne t. Årsmarke.
Desuden har hun gjort regnskab for den uvisse indkomst og for de
penge-, unions-, korn- og madskatter og andre kontributioner, som er
påbudt i lenet. Endvidere har hun forklaret slottets inventarium, som
JV smst. har ladet modtage, og som hun igen har afleveret, og hun har
betalt alle antegnelser i regnskaber og mandtalsregistre, som ikke har
kunnet passere, samt indleveret JVs forleningsbreve. Hun er deraf
intet blevet skyldig efter de regnskaber, mandtals- og inventarregi
stre, kvittanser og beviser, hun nu har indleveret i rentekammeret, og
hun og arvinger lades aldeles kvit, fri og kravsløse af kongen og
følgende konger. SjR, 22, 195. K.
2. juni (Kbh.) Forpagtning. Borgmester i Ronneby Knud Pedersen får
fra philippi jacobi 1649 til årsdagen 1652 forpagtningsbrev på tolden
af fremmed øl, dansk øl, malt, mjød, dansk eddike og dansk brænde
vin i Ronneby for 125 rd. årl., dog med afkortning for det rostockerøl,
adelen og andre privilegerede får zisefrit. SkR, 6, 66. K.

2. juni (Kbh.) Bevilling. Jacob Ovensen i Andesløffi Vemmenhøjs h.
har andraget, at han 2 gange næsten af nyt har opbygget den gd., han
påbor, og som han af hr. Tage Thott er forordnet til at holde herberg i
for vejfarende, da han bor på landevejen mellem Malmø og Ysted.
Han begærer for sig og et af sine børn at måtte nyde gden fri for ægt og
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arbejde. Det bevilges, at han og efter ham en af hans sønner, som er
dygtig at holde kro og herberg, må beholde gden fri for ægt og
arbejde, men for et billigt stedsmål mod for en billig pris at logere og
traktere de rejsende. SkR, 6, 67. (Efter Otte Krags ordre) K. Indl. 26.
maj.
2. juni (Kbh.) Ms. til hr. Tage Thott. Det godkendes efter anmodning,
at han lader det allermest brøstfældige på Malmøhus slot reparere,
hvortil skal forskaffes materialer, som er ved hånden. Det godkendes,
at der til arbejdsløn og materialer, som ikke kan fås »herfra«, anvendes
midler af lenets indkomst. SkT, 8, 29. (Efter Otte Krags ordre) K. Indl.

l.juni.
2. juni (Kbh.) Ms. til hr. Niels Krabbe. Bente Abrahamsdatter i
Sisebecks mølle i Sølvesborg len har andraget, at hendes afd. husbond
Theodosius Bremer uden hendes vidende har erhvervet Christian 4.s
bevilL, at hans drenge, en efter anden, efter hans død skulle besidde

møllen for billigt stedsmål og sædv. afgift. Det besværer hun sig over
og begærer efter Christian 4.s forordning selv at måtte beholde
møllen og stede og fæste den til hvem, hun igen måtte komme i
ægteskab med, da nævnte hendes børn efter kontrakt har opladt den
til hende. Kongen godkender, at NK på livstid må stede og fæste
møllen til BA og kommende ægtefælle. SkT, 8, 29. (Efter Otte Krags
ordre) K. Indl. 24. maj.
2. juni (Kbh.) Ms. til Niels Krag. Han skal alvorligt tilholde m. Jacob
Knudsen, m. Søren Læsemester, m. Christen Friis, hr. Johan Hansen,
hr. Sven Albretsen samt Anders Lydersen, Christen Karlsen, Hans
Justsen, Folmer Thomsen Apoteker, Anders[!] Sørupsdatter og hen
des husbond Peder Christensen Schreder, Jens Blytecher og hans
stalbroder Peder, Ove Klocher og hans hustru, underfoged i hospita
let Rasmus Nielsen og hans hustru Helle Offersdatter, Maren m. Jens
Krags og Anna Koches i Århus, at de straks ufortøvet og uden ophold
forføjer sig hidover, da det er meget magtpåliggende. Til den ende

sender kongen NK fripas til dem, som ingen midler har til vognleje.
Da kongen desuden erfarer, at Rasmus Nielsen i hospitalet og hans
hustru Edle [Helle] Offersdatter, Maren m. Jens Krags og Anne
Koches slet ingen midler har, skal NK tilstille dem hver 5 rd., i alt 20
rd., til rejsepenge. JT, 12, 111. K.
2. juni (Kbh.) Ms. til hr. Oluf Parsberg. Han har andraget, at Restrup
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[Ristrup] ladegd. er meget forfalden og nødvendigvis må repareres,
inden hø og korn indhøstes. Kongen godkender, at OP dertil må købe
12.000 tagsten, 5.000 lægter og 16.000 lægtesøm. JT, 12, 112. K.
4. juni (Kbh.) Falk Gøye fik brev at modtage i Sorø skole byfoged i
Bergen Peder Jensens 2 sønner Thomas og Peder Pedersen, når der

bliver plads ledig. Udt. i SjT, 31, 100. K.
4. juni (Kbh.) Ms. til hr. Henning Valkendorf. Borgmester og råd i
Odense har på egne og borgerskabets vegne andraget, at vejene og
stenbroerne der til byen er så ganske brøstfældige, at de til repara
tionen behøver en stor del kampesten. De begærer, at kronens tjenere
i nærmest omliggende herreder: Odense, Lunde, Skam, Bjerge og

Asum, når de har tilsået, må komme til hjælp med at age nogle løse
kampesten dertil. Da HV bekræfter, at vejene ved byen pga. den
idelige gennemfart er meget onde, så borgerne ikke uden bøndernes
hjælp kan tilvejebringe så mange sten, som behøves til reparationen,
hvorfor det også for nogle år siden er bevilget af Christian 4., og da
bønderne, efter at have tilsået, kan gøre det uden synderlig skade,
godkender kongen, at hver bonde i de nævnte herreder, som har en
hel gd. og kan overkomme det, må age 3 læs små kampesten til de
steder, som HV anviser, og hver, som besidder en halv gd. og kan
overkomme det, halvt så meget. FT, 7, 34.
4/juni (Kbh.) Ms. til Ebbe Gyldenstierne. Samtlige kronens bønder

og tjenere i Koldinghus len har andraget, at småbederne, som de efter
jordebogen årl. svarer, for 2 år siden, da lenene blev sat på afgift, efter
Christian 4.s befaling blev dem på penge forhøjet over den takst, som
de nogle år tilforn var forundt dem for. De begærer at forskånes for
denne forhøjelse og årl. at måtte nyde hver species af nævnte små
beder, som de efterjordebogen skal svare, for den takst, som de tilforn
har været forundt dem af Christian 4. Kongen godkender, at de
herefter indtil videre må betale hver species af småbederne efter den
takst, som det 1625 og 1633 af Christian 4. er blevet forundt dem, dog
skal de derimod være forpligtet at forskaffe og sælge sådanne species
til kongens hofholdning, når den holdes der på slottet. JT, 12, 113. K
(hvorefter gengivet her, da indførslen er mangelfuld). Indl. 20. maj.
1) Således indførslen og K. Udskriften på K har 5.

5. juni (Kbh.) Konfirmation på Christian 4.s bevill. af 20. jan. 1643
[KB 1642-43, 388] til Johan Ettersen på oprettelse af en papirmølle
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og eneret herpå i Sjæll. for 20 år. SjR, 22, 196. K. Orig. i DKanc. B
165b. Indl. 5. juni.
5. juni (Kbh.) Ms. til hr. Wentzel Rothkirck. Peder Ibsen og Hans
Hansen i Jernbjerg har andraget, at deres påboende gde er ganske
nedbrændt, så de derved er kommet i stor armod, og har begæret
nogen forskånsel på deres landgilde. Da WR bekræfter deres an
givende, godkender kongen, at de forskånes for et års landgilde. SjT,
31, 100. Indl. 4. maj.

5.1 juni (Kbh.) A.b. Peder Koefod, som for nogle år siden blev dømt til
at undvige riget, fordi han »med de andre« i forleden krigstid havde
overgivet Bornholm til svenskerne, dengang rigets fjender, er nu død,
og hans enke Lisbet Pedersdatter har begæret, at kongen vil tilgive
hende og hendes faderløse børn PKs forseelse, da hun har aftinget
derfor. De tilgives, så ingen herefter skal understå sig i at bebrejde
eller »forekaste« hende eller hendes børn PKs forseelse. SkR, 6, 68.
(Efter Otte Krags ordre) K. Indl. 14. maj.
1) Rettet fra 6. Rettelsen kan dog evt. være fra 5. til 6. K har 5., men udskriften på
K har 6.

5. juni (Kbh.) Bevilling at afd. Tyge Kruses lig må stå ubegravet 3
uger, efter at herredagene, som nu holdes i Kbh., er forbi. JR, 11, 191.
5. juli (Kbh.) Ms. til hr. Gregers Krabbe. Kronens bønder på 5 gde i
Tanderup og Kirkeby i Riberhus len har andraget, at de forleden
sommer har lidt stor skade af storm, uvejr og skadelig vandflod, ikke
alene på deres hø, som floden er overgået, men også på deres korn,
som er blevet meget fordærvet. Desuden er en hel hob af deres kvæg
død af det onde beholdne korn, hvorved de er kommet i stor armod og
derfor begærer efterladelse af forleden års landgilde. Da GK be
kræfter deres angivende, forskånes de for forleden års skyld og land
gilde. JT, 12, 112. K. Indl. 2. maj.
6. juni (Kbh.) Konfirmation på aftale af 20. april 1649 mellem borg
mester og råd i Slagelse og smed smst. Peder Grimberg om hans årl.
skat og borgerlige tynge. Den har Hg. indhold: lensmand på Ant
vorskov hr. Wentzel Rothkirck har foreholdt borgmester og råd at
have fået kongens befaling til dem om at forhandle med forrige
berider, smed PG om for hans skatter og byens tynge at give en vis sum
én gang. De har akkorderet med ham, at han i fredstid på livstid hver
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jul giver 8 rd. til byens kæmner, hvori dog ikke medregnes kongens
zise og told. I krigstid forholdes efter kgl. mandat og påbud om alle,
som har ejendom i købstæderne. SjR, 22, 197. K.
6. juni (Kbh.) Bevilling. Skriver på Dragsholm Effuen Villumsen har

begæret at måtte beholde den gd. i Vindekilde i Dragsholm len, som
han nu påbor, for sædv. afgift, men uden rejser, for sin og hustrus livs
tid. Den bevilges dem på livstid for årl. afgift og landgilde uden rejser.
SjR, 22, 198. (Efter Otte Krags ordre) K. Indl. 22. maj.
6. juni (Kbh.) Ms. til hr. Christoffer Urne. 14 af kronens bønder og

tjenere i Hørve by på Dragsholm len har andraget, at de har lidt stor
skade af misvækst, og at en stor del af deres kvæg er dødt, hvorved en
del af dem er blevet meget forarmet. De begærer derfor nogen
forskånsel på landgilden, og da CU bekræfter deres angivende, god
kender kongen afslag af dette års halve landgilde. SjT, 31, 100. (Efter
Otte Krags ordre) K. Orig. i Dragsholm lensrgsk. Indl. 16. maj.
6. juni (Kbh.) Jørgen Pedersen, som i sit ægteskab to gange har forset
sig med lejermål og efter recessen er dømt til at rømme landet, fik
bevill. at forblive i landet og skal af yderste formue til straf give noget
til Landskrone hospital. Udt. i SkR, 6, 69. K.
6. juni (Kbh.) Bevilling. Sognepr. t. Skt. Hans kirke i Odense m. Peder
Nielsen Falster har andraget, at han har haft en svoger, Daniel Jacob
sen, tidl. skriver på Båhus slot, hvis hustru, Else Knudsdatter, var hans
hustrus søster. De er nu begge døde og har efterladt sig en 3 år gi. pige.

Da der ikke findes nogen så vederhæftige, hverken på fædrene eller
mødrene side, og så nær i slægt eller svogerskab som han, der kunne
tage barnet med forældrenes efterladte formue til sig under værge
mål, begærer han bevill. hertil, og at [beskrivelse afj barnets tilstand
med registrering underskrevet af borgmester og råd i købstaden
Kongelv må overleveres ham. Dette bevilges ham, mod at han efter
eget tilbud til byens øvrighed afgiver en underskreven revers på, hvad
han på barnets vegne modtager, og kvitterer tilbørligt derfor samt
forpligter sig til med barnets lærdom og optugtelse at forholde sig,
som han med god samvittighed vil forsvare for Gud og kongen.
Hermed skal øvrigheden og de, som det tilkommer, have tilbørlig
indseende. FR, 6, 48. (Efter Otte Krags ordre) K. Indl. 1. juni.
6. juni (Kbh.) Ms. til hr. Gregers Krabbe. Jens Pedersen i Vrøgum har
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andraget, at en del af den gd., han ibor, er brændt, så han er gerådet i
stor armod, og begærer efterladelse af et års landgilde. Da GK be
kræfter hans angivende, godkender kongen, at han forskånes for et
års landgilde. JT, 12, 113.
7. juni (Kbh.) Bevilling. Borgmester i Roskilde Christen Steensen
klager over, at Peder Jensen Smed for kongen og rigsrådet »her for
retten«1 har skældet ham og hans hustru og »påsagt« hende, at hun
kom 12 uger for tidlig efter deres bryllup. Han begærer derfor at
måtte påtale sagen, og det bevilges at CS, så vidt det skælderi angår,
må lade sagen påtale. SjR, 22, 198.
1) Vel rettertinget.

7. juni (Kbh.) Falk Gøye fik brev at modtage sognepr. t. Hee hr. Jens
Christensen Giødstrups 2 sønner Thomas og Niels Jensen i Sorø
skole, når der bliver plads ledig. Udt. i SjT, 31, 101. K.
7. juni (Kbh.) Jægermester fik brev at lade hr. Henning Valkendorf
mod betaling få 2 store dyr, 2 rådyr og 2 dådyr i Koldinghus len. Udt. i

SjT, 31, 101. K.
7. juni (Kbh.) Bevilling. Sognepr. t. Lindelse på Langeland hr. Peder
Knudsen har andraget, at hans præstegd. den 7. juli forleden år er
ganske nedbrændt, og begærer hjælp til genopbygningen. Det be
vilges, at hver kirke i Fyn og Langeland, som har noget forråd, må
komme ham til hjælp med 1 rd. FR, 6, 49. K. Indl. 20. maj.

7. juni (Kbh.) Ms. til Peder Lange, Falk Gøye, Christen Skeel og hr.
Niels Krabbe. De skal snarest samles i Kbh. og forhøre og gennemse

de tolderes regnskaber, som oppebærer kommissarietolden, og ikke
hidtil er forhørt. JT, 12, 114.
7. juni (Kbh.) Ms. til Ebbe Gyldenstierne. Søren Mikkelsen og Anders
Mikkelsen i Bøgvad i Egtved s. i Koldinghus len har andraget, at den
bolig, de ibor, er brændt for to år siden, så de derved er gerådet i stor
armod, og begærer efterladt et års landgilde. Da EG bekræfter deres
angivende, godkender kongen, at de forskånes for at års landgilde.

JT, 12, 114.
7.1 juni (Kbh.) Ms. til hr. Axel Urup. Hr. Frederik von Buchwald t.
Nedergård har andraget, at borgerne i Kiel begynder at tilholde sig
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nogen rettighed i fiskeriet ved det gods, han har købt af kongen. AU
skal meddele kongen, hvordan der er forholdt med fiskeriet, mens
han var forlenet med fæstningen Christianpris, og hvordan det, ham
vitterligt, er foregået i hans forgængeres tid. JT, 12, 115. (Efter hr.
kanslers befaling) K.
1) Således indførsel og K. Udskriften på K har 8.

8. juni (Kbh.) Hr. Christen Mikkelsen i Fodby fik brev at få af kirkerne
i Sjæll. stift 1 rd. af hver, som har forråd, til sin afbrændte præstegds
opbygning. Udt. i SjR, 22, 199. Indl. 29. maj.
8. juni (Kbh.) Bevilling. Christian 4. har ladet befaling udgå til alle
lensmænd på Sjæll. om på kongens vegne at handle med kronens
bønder og bondesønner på Sjæll. om at give en sum penge til kongen
for frihed for deres fødested. Jørgen Pedersen, barnefødt i Boserup i
Kronborg len, har contenteret kongen for frihed for sit fødested, og
derfor bevilges det nu ham, hans børn, børnebørn og afkom til evig tid
at måtte være kvit og fri for deres fødested og at bo, hvor dem lyster, og

herefter ikke at skulle deles til stavns eller på nogen måde tiltales for
deres fødested. SjR, 22, 199. K.
8. juni (Kbh.) Ms. til hr. TageThott, hr. Niels Trolle, Laurids Ulfeldt
og hr. Steen Bille. Afd. Otte Marsvins børn og arvinger har samtykket i
ved herredagene i Kbh. at gøre endelighed efter deres fader. Adressa
terne skal med kgl. fuldmagt være til stede og om den tvist, der kan
opstå mellem parterne, forhandle med dem efter deres underskrevne
kontrakter eller skille dem ved endelig dom, så det uden videre
ophold kan komme til endeligt afkald. SjT, 31, 101. K. Indl. 8. juni.
8. juni (Kbh.) Verner Parsbergs arvinger fik brev at erklære sig
udførligt om det, jfr. Anne Parsberg har klaget over. Udt. i SjT, 31,
101.
8. juni (Kbh.) Jægermester fik brev at lade fru Vibeke Bild mod
betaling få et stort dyr og et rådyr. Udt. i SjT, 31, 101. K.
8. juni (Kbh.) Jægermester fik brev at levere 2 store dyr og 2 rådyr til
afd. Jaspar von Ørdtzens begravelse. Udt. i SjT, 31, 101. K.
8. juni (Kbh.) Bevilling. Tingfoged i Børringe klosters birk Tomas
Nielsen har andraget, at hans formand har nydt den gd., han boede
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på, frit for sin bestilling, hvilken gd. TN ikke kan nyde, da formanden
er bebrevet med den for livstid. Han begærer for sin bestilling frit at
måtte nyde den gd., han bor på, og som årl. skylder 1 fj. smør. Dette
bevilges ham, så længe han forbliver tingfoged og forholder sig ærligt
og vel. SkR, 6, 69. K. Indl. 3. juni.
8. juni (Kbh.) Ms. til hr. Henrik Huitfeldt. Laxmand Gyldenstierne t.
Bjersgård agter i levende live at skifte sit gods og sin gæld mellem sine
børn. HH skal overvære skiftet som værge forjfr. Lene Gyldenstierne.

SkT, 8, 31. K.
8. juni (Kbh.) Ms. til hr. Tage Thott. Sognepr. t. Høybye s. i Skåne hr.
Knud Hansen har anholdt om fri ildebrand, bygningstømmer og
olden på kronens skove, da det har været forundt hans forgængere af
tidligere konger. Da dette bekræftes af TT og udskrift af landebogen,
godkendes det, at KH til nødtørft må få ildebrand, »gierdstepning« og
bygningstømmer] og fri olden, når olden er. SkT, 8, 31. K. Indl. 24.

maj.
8. juni (Kbh.) Ms. til hr. Christian Rantzau. Jørgen Marsvin t. Auns
bjerg har andraget, at tingbøgerne for 1637 til 1644 fra [Langelands]
Nørre h. nødvendigt behøves til oplysning af en sag, han har ind
stævnet til kongen og rigsrådet til herredagene. CR skal lade bøgerne
udlevere til ham mod revers om straks igen at tilbagelevere dem
uskadt. FT, 7, 36.
8. juni (Kbh.) Bevilling. Delefoged og skovfoged i Elbo h. Anders
Olsen i Børup har begæret for sine bestillinger at måtte nyde samme
frihed som sine forgængere. Det bevilges, at han må nyde sin påboende gd. kvit og fri for landgilde, ægt og arbejde, som andre deleog skovfogder i lenet nyder deres gde. JR, 11, 191. K.
8. juni (Kbh. Ms. til Henrik Lange. Det er begæret, at der i Hee kirke i
Nørrejyll. må bekostes et sejerværk, da kirken ligger midt i herredet,
og dens beholdning noksom kan tåle det. Kongen godkender, at HL

af kirkens beholdning anvender 100 rd. dertil, og at sejerværket siden
vedligeholdes af kirkens indkomst. JT, 12, 114. K.
8. juni (Kbh.) Ms. til Niels Harboe, Claus Gagge, Erik Kaas og Mogens
Kaas. Der er trætte mellem Jørgen Hartvig[sen] og fru Lisbet Hartvig[sen], afd. Corfitz Mormands, på den ene side og Vincents Steensen på
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den anden om et køb, som VS på afd. Maren Steensdatters vegne har
gjort med afd. Steen Bille t. Møllegård, og om et bevis på nogle læster
korn, hvorom parterne selv kan oplyse adressaterne nærmere. Da
parterne har betroet til dem at dømme sig imellem, skal de med kgl.
fuldmagt snarest stævne dem for sig og forlige dem eller adskille dem
ved endelig dom. JT, 12, 115.
9. juni (Kbh.) Bevilling. Borgmester og råd i Odense har anholdt om
bevill. til i fasten en dag om ugen at holde hestemarked, da byen ligger
næsten midt i Fyn. Da hr. Henning Valkendorf erklærer, at det kunne
blive Odense til mærkbar gavn uden at skade landet [Fyn] eller de
andre købstæder dér, bevilges det indtil videre på den dag i ugen,
hvor det belejligst kan ske, hvilket lensmanden på kongens vegne skal
anordne. FR, 6, 49. K.
9. juni (Kbh.) Ms. til borgmester og råd i Odense. Superintendent

over Fyns stift dr. Hans Mikkelsen har på menige gejstligheds vegne i
Odense anholdt om, at borgmester og råd må tilholdes at have
indseende med de gejstliges umyndige børns værgemål smst. efter
forældrene og andre arveladere. Adressaterne skal have indseende
med disse værgemål og tilforordne de umyndige vederhæftige dannemænd til værger. FT, 7, 36.
10. juni (Kbh.) Konfirmation på Christian 4.s obligation af 10. jan.

1632 [KB 1630-32, 965] til Kristianstad hospitals forstandere på
4.260 rd., som han har lånt af de fattiges penge til 6% rente. SkR, 6, 70.
K.
11. juni (Kbh.) Ms. til hr. Anders Bille, hr. Christoffer Urne, hr.
Hannibal Sehested og hr. Joakim Gersdorff. Hvad en del undersåtter
på Bornholm har andraget, og hvorledes hr. Ebbe Ulfeldt har er
klæret sig derpå, kan de se af hosføjede dokumenter. De skal snarest
fordre de interesserede for sig, med flid overhøre sagen på alle sider
og siden gøre kongen udførlig relation om hele dens beskaffenhed.
SjT, 31. 101. K.

11. juni (Kbh.) Ms. t. Oluf Brockenhuus og Vincents Bille. Hr. Niels
Trolle har fået befaling om at udlægge noget gods fra Roskilde len til
gældens betaling mod andet gods, som han efter kongens bevill. har
fået fra Kbh. len. De skal sammen med NT for billig værdi efter
landekøb og godsets beskaffenhed taksere, hvad det gods, som er
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udlagt fra Roskilde len mod gods fra Kbh. len, kan afhændes for, og
kreditorerne dermed få deres betaling. SjT, 31, 102.
11. juni (Kbh.) Ms. til hr. Niels Trolle. Det gods, han har udlagt fra
Roskilde len til gældens betaling mod det, han har fået fra Kbh. len,
skal han sammen med Vincents Bille t. Valbygård og Oluf Brockenhuus t. Hjuleberg, som har fået befaling herom, taksere efter billigt
landekøb og godsets beskaffenhed. SjT, 31, 102.
11. juni (Kbh.) Ms. til hr. Joakim Gersdorff. Kongen har til Jørgen
Marsvin t. Aunsbjerg afhændet kronens højhed og jus patronatus til
Sjørslev og Vium sogne. JG skal i hartkorn, hver td. regnet til 25 rd.,
anslå kirkernes tiende og indkomst, som er Sjørslev kirkes årl. tiende
og indkomst: 4 ørte rug, 4 ørte byg, 4 ørte havre, 1 skp. smør, 1 */2 mk.
penge og et stykke jord, desuden gives af en gd. i Sjørslev årl. til
kirkens vin og brød 1 ørte rug, 1 ørte byg, 1 ørte havre, og Vium kirkes
årl. indkomst: 2’/2 ørte rug, 2 */2 ørte byg, 2 ørte havre, 1 harbopd.
smør, 12 sk. penge af et bol i Sjørslev. Af fornævnte korn og smør
skylder Impgård i Thorning s. til Vium kirke /2 ørte rug, 1 ørte byg, 1
harbopd. smør og 1 ørte havre. Efter at have anslået det hele i
hartkorn skal JG lade beløbet afskrive på Christian 4.s gældsbrev til
JM for, hvad denne har forstrakt til kronen. SjT, 31, 102. K.

11. juni (Kbh.) Ms. til hr. Joakim Gersdorff. Kongen har efter an
modning konfirmeret Christian 4.s obligation til Kristianstads hospi
tal på 4.260 rd., hvilken tilsendes JG, som skal overføre afskriv
ningerne af renter fra den gamle til den nye obligation. SjT, 31, 102.
11. juni (Kbh.) Dr. Oluf Worm, dr. Simon Pauli, dr. Hyphauff og dr.
Thomas Bartholinus fik brev at afgive betænkning om hosføjede
recepter, hvortil de tjener at bruges, og omstændeligt at forhøre
forrige sognepræst i Århus m. Christen, hvad han vil tilstå derom, og
hvortil han har brugt dem. Herom skal de snarest sende relation til
kancelliet. Udt. i SjT, 31, 103. K. (Tr.: J.R. Hiibertz, II, 127).
11. juni (Kbh.) Ms. til Jacob Grubbe og Iver Krabbe. Hr. Niels Krabbe
har lovet at påtage sig sin tidl. tjener, afd. Laurids Jensens børns
værgemål, da de, som efter loven skulle gøre det, ikke er så veder
hæftige, at de kan gøre det. For at NK des bedre kan vide, hvorledes
det er beskaffent med børnenes fædrene arv, og for at ikke til sin tid
hans godvillige værgemål skal komme ham eller arvinger til skade,
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skal adressaterne med kgl. fuldmagt overvære, at børnenes værgemål
af de deri interesserede overleveres til NK, da de selv tilbyder straks at
ville gøre det her i byen. Hvis tvist opstår, skal de forlige parterne eller
skille dem ved endelig dom. SkT, 8, 32. K. Indl. 4. juni.
11. juni (Kbh.) Oprejsning. Anna, afd. Pederjensenjuels, har givet til
kende, at hendes husbond den 8. jan. 1648 med byfogden og andre
dannemænd i sit retfærdige hverv er indkommet i Søren Nielsens hus
i Hobro, hvor SN har slået ham med en bismer, så han nogen tid efter
døde af slaget. Da sagen ikke i rette tid er forfulgt, som den burde, har
hun begæret oprejsning, så hun igen må lade den »forfriske« og
påtale. Kongen rejser og fornyer sagen, så hun igen må begynde den,
som var gerningen nylig sket. JR, 11, 192.
11. juni (Kbh.) Konfirmation på fæstebrev af 3. jan. 1647 fra Mogens
Kaas til Thomas Pedersen på kronens gd. Aalegaard i Han h. JR, 11,
193. K.

12. juni (Kbh.) Kvittansiarum. Henrik Ramel t. Bækkeskov har aflagt
endeligt regnskab for sine afgifter af al den visse og uvisse rente og
indkomst af Froste herreds og Heine Kirkes len fra philippi jacobi
1633, da han fik dem efter landsdommer i Skåne Erik Krabbe, til
årsdagen 1636, da Gunde Rosenkrantz t. Vindingegård modtog dem.

Han har ligeledes gjort regnskab for penge-, bådsmands- og kornskat
ter og afleveret sine forlenings- og følgebreve samt forklaret alle
antegnelser. Han er intet blevet skyldig og lades kvit, fri og kravsløs.
SkR, 6,71-72. K.
12. juni (Kbh.) Ms. til Jacob Grubbe og Iver Mogensen Krabbe.
Laxmand Gyldenstierne har andraget, at han snarest her i Kbh. vil
skifte sine gde og sit gods mellem sine børn, og har begæret befaling til
adressaterne om at overvære skiftet. De skal med kgl. fuldmagt over
være det, og hvis tvist opstår, forlige parterne eller skille dem ved
endelig dom. SkT, 8, 33. K.
12. juni (Kbh.) Konfirmation på Frederik 2.s åbne brev til bønderne i
Viby i Arhusgårds len, at hver mand i byen, når der er olden, må have 4
svin på Vibys skov. JR, 11, 194.
12. juni (Kbh.) Bevilling. Det bevilges herredsskriver i Refs h. Jens
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Knudsen, at han må forblive i bestillingen, så længe han forholder sig
tilbørligt og vel. JR, 11, 194.
12. juni (Kbh.) Ms. til Niels Krag, Peder Lange, Gunde Rosenkrantz
og hr. Frands Pogwisch. Der er trætte mellem på den ene side Henrik
Thott på kronens vegne, og på den anden fru Elsebe Juel, afd. Ove
Juuls, om et markskel mellem Haslund og Askildrup mark. Der har
været sandemænd udmeldt, som har gjort deres tog, og begge parter
har begæret befaling til adressaterne om som ridemænd at komme på
markskellet på åstedet for at kende om sandemændenes tog. De skal
derfor med kgl. fuldmagt indstævne parterne i rette, grangivelig
granske alle omstændigheder og siden forlige parterne eller adskille
dem ved endelig dom i spørgsmålet, om sandemændenes tog bør stå
ved magt eller ej. Hvis der ikke findes at være gjort ret skel, skal de
ride, gøre og udvise et kristeligt og retfærdigt skel og sætte sten og
stabel, som det sig bør. JT, 12, 116.

12. juni (Kbh.) Ms. til Erik Juel og Mogens Sehested. Afd. fru Ide
Langes arvinger har andraget, at de agter snarest muligt at lade
hendes efterladte bo registrere af 2 gode mænd, og har begæret flg.
befaling til adressaterne. De skal med kgl. fuldmagt, når det begæres,
registrere bo og løsøre på [Nørre] Vosborg og siden igen nedsætte det
under forsegling. JT, 12, 117. K.
12. juni (Kbh.) Ms. til Erik Juel og Mogens Sehested. Afd. fru Ide
Langes arvinger har andraget, at de agter snarest at skifte hendes
jordegods og løsøre, som ikke tilforn er skiftet mellem dem eller
hende. De har begæret flg. befaling til adressaterne. De skal med kgl.
fuldmagt overvære skiftet, og, hvis tvist opstår mellem parterne,
forlige dem eller adskille dem ved endelig dom. JT, 12, 118.
12. juni (Kbh.) Ms. til hr. Gregers Krabbe, hr. Frederik Reedtz, hr.
Niels Trolle og Henrik Ramel. Kongen sender dem nogle klager fra
nogle bønder i Helsingborg len og lensmand på Helsingborg Bjørn
Ulfeldts erklæring derpå. De skal fordre BU og bønderne for sig,
overhøre og gennemse sagen på begge sider og siden gøre udførlig
relation om alting samt afgive betænkning om, hvordan de mener,
tvisten kan afhjælpes, så kongen kan blive skånet for videre overløb.
JT, 12, 118. Indl. 9. maj (heri det orig. ms. af 12. juni 1649).
12.juni (Kbh.) Ms. til ErikJuel. Kongen sender ham de vidner, som er
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ført i det drab, Vilhelm Parsberg har begået på sin dreng. Da kongen
mener, at de personer, som har vidnet i sagen, ikke har tilstået
udførligt, hvad de ved om drabet, skal EJ citere dem til landstinget, for
at de med flid på ny kan blive eksamineret og afhørt og tilholdt
tilbørligt at tilstå sandheden. EJ skal siden gøre kongen udførlig
relation herom. JT, 12, 118.
12. juni (Kbh.) Ms. til hr. Frands Pogwisch. Kongen erfarer, at en
Mads Kremer [Kræmmer] i FRs len er død og har efterladt sig en stor
sum rede penge, og at han, skønt det var påbudt, at af hver hundrede,
som nogen - over sin gæld - havde på rente, skulle svares 2 rd., ikke
havde angivet mere end 1.000 sldl. FP skal rejse tiltale og kræve, at så
mange penge, som ikke er angivet, skal være forbrudt til kronen. Hvis
han imidlertid kan bringe arvingerne til at aftinge, får han fuldmagt
dertil, om de vil aftinge for mindst fem eller fire tusinde rd. JT, 12,
119.
12. juni (Kbh.) Ms. til hr. Gregers Krabbe og Peder Lange. Hr. Oluf
Parsberg, Jacob Lauridsen Grubbe og oberstljnt. Poul Beenfeldt har
andraget, at afd. Iver Langes kreditorer, hvorunder de også er inter
esserede, for 3 år siden for deres tilkrav efter dom har tiltrådt og søgt
hans hovedgd. Brammingegård og underliggende gods, hvori kredi
torerne, og de med dem, for deres tilkrav har ladet sig indføre. Og da
det dermed af samtlige kreditorer hidtil har henstået og ikke er
kommet til nogen afslutning, hvorved godset med sin bygning ganske
forfalder og ruineres, og kreditorerne, da det er ruineret gods, og
indførslerne er blandet mellem hinanden, ikke kan forenes og langt
mindre have nogen fordel deraf, hvorfor de pga. sådan vidtløftighed
hidtil ikke har kunnet få nogen købere til gden, har de begæret flg.
befaling til adressaterne. De skal med kgl. fuldmagt til førstkommen
de mauritii tage denne tvistige sag for sig og så vidt muligt forene
dem med de andre kreditorer om deres tilkrav til godset eller dele
Brammingegård med dens gods blandt kreditorerne pro quota efter,
hvad de med rette kan tilkomme. JT, 12, 119.
13. juni (Kbh.) Adelsbrev. Oberstljnt. t. fods Gabriell Renssberg1 t.
Arnstorff har begæret med sin hustru Maria von Reckentin og rette
ægtebørn og afkom samt hans med sin forrige hustru, afd. Sibilla aus
dem Winkell von Otterwisch avlede datter Magdalena Sibilla von
Rennsberg at blive delagtig i alle privilegier, rettigheder og friheder,
som adelen her i riget nyder. Da han i nogle år har været i Christian 4.s
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og endnu er i kongens og rigets tjeneste og desuden har bevist for
kongen og rigsrådet sine og sin hustrus adelige aner og herkomst, og
har aflagt sin ed, bevilges det ham med hustru, børn og efterkommere
samt datteren MSR at måtte anses for danske herremænd og adelsfolk
med alle de friheder, privilegier og immuniteter, som danske ind
fødte ædlinge er forlenet med. SjR, 22, 201. K. Indl. 16. juni.
Tlf.: Jørgen Walter har også samme dag fået privilegier, som findes
fol. 306.
1) Skrives også (i K) Regnspurg.

13. juni* (Kbh.) Adelsbrev. Oberstljnt. t. fods Jørgen Walter har, da
han agter at nedsætte sig her i riget, begæret med rette ægtebørn og
afkom at måtte være af adel og blive delagtige i alle privilegier,
rettigheder og friheder, som adelen her i riget nyder. Da han i
forleden fejde har gjort kongen og riget virkelig tjeneste og har aflagt
sin ed, bevilges det med rigsrådets samtykke, at han og hans rette
ægtebørn og afkom af adel må anses for danske herremænd og
adelsfolk og nyde alle friheder, privilegier og immuniteter, som dan
ske ædlinge er forlenet med. SjR, 22, 306. K.
Tilf.: NB Dette brev skulle være indført fol. 203.
1) Indført ml. breve af 30. marts og 1. april 1650.

13. juni (Kbh.) Adelsbrev. Enkeprinsessens råd og hofmarskal Johan
Christoffer von Korbitz har begæret med rette ægtebørn og afkom at
blive delagtig i alle privilegier, rettigheder og friheder, som adelen
her i riget nyder, da han i lang tid har været i prinsens og endnu er i
enkeprinsessens tjeneste og agter at nedsætte sig her i riget. Da han
for kongen og rigsrådet har bevist sine adelige aner og herkomst og
har aflagt sin ed, er det med rigsrådets samtykke bevilget, at han og
hans rette ægtebørn og afkom må anses for danske herremænd og
adelsfolk og nyde de friheder, privilegier og immuniteter, som danske
indfødte ædlinge er forlenet med. SjR, 22, 202. K.

13. juni (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev at lade betale skibs
kaptajn Gellert Lenertsen så meget som muligt, og som han har
midler til, af hans resterende besolding på 1.200 rd. Udt. i SjT, 31,
103.
13. juni (Kbh.) Ms. til Falk Gøye. Han har på vegne af professorerne
på det kgl. og adelige akademi Sorø anholdt om, at de professorer,
som har købt deres residenser, årl. må bevilges så mange penge, som
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kunne forrente dem, de har givet for residenserne, og det af de penge,
som årl. indkommer af kirkerne i Sjæll. og Fyn til professorresidenser
nes vedligeholdelse. For at disse professorers vilkår ikke skulle blive
ringere end de andres, som betjener stedet, bevilges det ansøgte. SjT,
31, 103. (Efter hr. kanslers befaling) K. Orig. i DKanc. B 174.
13. juni (Kbh.) Ms. til Falk Gøye. Professorerne på det kgl. og adelige
akademi Sorø har tilforn årl. hver været bevilget 30 læs ved til ildebrændsel, hvilket FG på deres vegne anholder om, at de også herefter
må nyde. Det bevilges, at FG lader dem få det, hvor det skader skoven
mindst. SjT, 31, 103. (Efter hr. kanslers befaling) K.
13. juni (Kbh.) Ms. til rentemestrene. Jørgen Schulte t. Finstrup har
andraget, at de forholder ham hans kvittansiarum på Beldringe pga.
en tiendes afgift. Han begærer at måtte få sin kvittansiarum, og hvis
intet andet forhindrer det, godkender kongen, at de lader ham få den.
SjT, 31, 103. K. Orig. i DKanc. B 179g.
13. juni (Kbh.) Ms. til hr. Henrik Lindenov. Borgmester og råd med
menige borgerskab i Kristianstad har begæret, at den beholdning,
kirkerne i lenet måtte have over det, de behøver til deres egen
fornødenhed, må anvendes til opbygning af muren om deres kirke
gård, som er ganske forfalden, da kirken ikke selv er formuende nok
hertil. Da HL bekræfter deres angivende, og da der til murens repara
tion behøves 944 sldl. til kalk, sten og arbejdsløn, hvortil lenets kirker
kan undvære 824 sldl., og borgerskabet i Kristianstad tilbyder at
betale 120 sldl., godkendes det, at der af lenets kirkers beholdning må
bruges 824 sldl., som HL skal indkræve. SkT, 8, 34. K. Indl. 27. marts.
13. juni (Kbh.) Ms. til Christoffer Mormand. Jfr. Clara Gagge har
andraget, at hun har sin gd. og sit gods i Halland og er til sinds at
afhænde den og sætte pengene på rente. Hun har derfor begæret
befaling til CM som hendes rette lavværge, at han skal overvære salget.
Han får befaling hertil og til at sætte hendes penge på rente hos visse
og trofaste folk. SkT, 8, 35. (Efter hr. kanslers befaling) K.
13. juni (Kbh.) Ms. til hr. Ebbe Ulfeldt. Claus Gagge begærer til
magelæg flg. gods i Øster h. på Bornholm: 2 gde i Ibsker s.: 1. (Hans
Scholle), i tallet den 27. jordegne, 2. (Jep Hansen), i tallet den 28. jord
egne, som er en fæstegd. kaldet Toftegård, skylder 3 td. htk., desuden
af sin egen gd. smst., mens bønder har boet derpå, som har fæstet
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gden af ham, hvilke foruden »sin« egen landgilde årl. gav til Ham
mershus i gammel biskopstiende 1 ¥2 pd. 6 mk. smør, 1 skp. byg, »for«
2 læs ved, 2 mk. 4 sk. penge -imod 3 gde i Sønder h.: i Åker s.: 1. (Jens
Pedersen), skylder V2 td. smør, 1 td. havre. 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1
fødenød, 3 rd. ægt og arbejde, 2. (Mikkel Pedersen), skylder 5 pd.
smør, 1 td. havre, 1 lam, 1 gås, 2 høns, holder årl. 1 fødenød, 3 rd. ægt
og arbejde, 3. i Pedersker s. (Anders Skomager), skylder 5 td. '/2 skp.
htk., 3 rd. for ægt og arbejde. EU skal erklære, om det begærede kan
undværes mod det tilbudte. SkT, 8, 35. (Efter hr. kanslers befaling) K.
13. juni (Kbh.) Bevilling. Borger i Nyborg Peder Walter har andraget,
at han har fæstet kongetienden af Avnslev s. under Nyborg slot, hvor
han også årl. skal yde afgiften. Da kornet undertiden ikke er sådan, at
han kan komme af med det, begærer han, at det må bevilges ham, når
han for dets ringhed ikke kan levere kornet, at han da i stedet må give
penge efter den værdi, det i de år takseres til. Det bevilges, at han som
begæret må give penge for kornet, som det bliver sat og takseret til
efter landekøbet. FR, 6, 50. (Efter Otte Krags ordre) K.
13. juni (Kbh.) Bevilling. Borger i Nyborg Peder Walter har anholdt
om samme privilegier og friheder på at holde værtshus der i byen, som
hans formand, afd. Mads Koch og hans hustru har haft. Da lensmand
på Nyborg hr. Mogens Kaas har erklæret, at PW for betaling logerer
adskillige fremmede folk af adel og uadel og kan ernære sig vel heraf,
så han ikke behøver anden frihed, end at hans hus må være fri for
indkvartering mod at betale til andre, som påtager sig hans ind
kvartering, bevilges det, at PW må nyde sit hus fri for indkvartering
mod billig betaling til andre, som påtager sig hans indkvartering, og
mod at forpligte sig til for billig betaling at holde godt og ustraffeligt
herberge for de rejsende, adel og uadel, indenlandske og udenland
ske, som ankommer til byen, frem eller tilbage. FR, 6, 50. K.
13. juni (Kbh.) Ms. til Erik Rosenkrantz. Lensmand på Nykøbing og
Ålholm Jobst Frederik von Papenheim har begæret for billig betaling
til kirken til begravelse for sig og arvinger at købe en udbygning,
stående ved koret op til kirken i Nysted, som i fordums tid har været
våbenhus og siden brugt til kalkhus. ER skal undersøge beskaffen
heden og erklære, om bygningen uden kirkens skade kan sælges og til
hvilken pris. SmT, 8, 7. K. Indl. 20. juni.
13. juni (Kbh.) Bevilling. Der er anholdt om, at afd. fru Ide Langes,
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afd. Jens Juels, begravelse må opsættes nogen tid. Det bevilges, at
begravelsen må opsættes 6 uger efter, at herredagene, som nu holdes i
Kbh., er forbi. JR, 11, 195.
13. juni (Kbh.) Hr. Anders Bille, hr. Gregers Krabbe og hr. Oluf
Parsberg fik befaling at forhøre kommissærernes regnskaber i Nørrejyll. og efter deres befundne beskaffenhed kvittere dem tilbørligt
derfor. Udt. iJT, 12, 120.
13. juni (Kbh.) Ms. til Joakim Beck. Han har givet til kende, at der er
stor brøstfældighed på Silkeborg slot, så der ikke findes plads til at
forvare lenets indkomst og landgilde. Kongen godkender, at han i
indeværende år af lenets indkomst anvender 200 rd. på at reparere så
mange lofter og værelser, som mest behøver det. JT, 12, 120. Orig. i
Silkeborg lensrgsk.

14. juni (Kbh.) Bevilling. Rentemester og lensmand over Apostels
godset i Norge Peder Vibe har begæret plads til et begravelsessted i
koret i Roskilde domkirke. Da kapitlet har bekræftet, at den kan
bevilges ham uden kirkens skade og incommoditet, og da kapitelssta
tutterne tilholder prælaterne og kannikerne smst. et frit begravelses
sted i og uden for kirken, hvor dem lyster, og hvor det bevilges af
kapitlet, bevilges PV det begærede begravelsessted kvit og frit, med
mindre han godvilligt vil give noget derfor til kirken. SjR, 22, 203. K.
14. juni (Kbh.) Jægermester fik brev at lade Jørgen Seefeld t. Vis
borggård til Tyge Kruses begravelse få 6 store dyr og lade dem skyde i
Silkeborg len. Udt. i SjT, 31, 103. K.
14. juni (Kbh.) Ms. til Bjørn Ulfeldt og bispen i Skåne. Hr. Axel Urup
t. Belteberg har anholdt om jus patronatus til Otterup kirke i Helsing
borg len. De skal undersøge, om der findes andre adelspersoner i
sognet, som det kan være præjudicerligt, om kirken har jordegods,
hvilken beholdning der findes ved den, om kongetienden er tillagt
nogen, og om da nævnte jus kunne forundes ham uden nogens
præjudice, når han og arvinger svarede den årl. afgift deraf og steds
mål, når den blev ledig, eller om nogen anden consideration kunne
hindre opfyldelse af hans begæring. SkT, 8, 36.

14. juni (Kbh.) A.b. Kedelsmedene og grydestøberne på Fyn har
klaget over, at en del kedelførere, både boende på Fyn og andre
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steder, daglig rejser omkring og sælger deres varer såvel i køb
stæderne som på landet samt opkøber alt gammelt kobber og fører det
ud af landet til stor skade på deres næring, som bor i købstæderne. De
begærer, at sådant misbrug må afskaffes, og at det ikke må tillades
nogen at omrejse med deres varer undtagen til de almindelige marke
der i købstæderne. Det forbydes strengt kedelførere således at rejse
omkring på landet og i købstæderne med deres varer undtagen til
almindelige markeder, om de ikke efter dom vil have deres varer,
heste og vogne forbrudt. Enhver mester skal bruge sit håndværk i sin
købstad ved sin bopæl og sælge varerne dér. Dog skal de arbejde,
sælge og købe for en billig pris, så ingen klage påkommer. Kongens
fogder og embedsmænd skal se til, at denne anordning overholdes.
FR, 6, 51. (Efter Otte Krags ordre) K. (Tr.: CCD, V, 600).
14. juni (Kbh.) Ms. til Niels Krag. Christian 4. har givet afd. Johan
Brockenhuus t. Lerbæk brev på at skulle nyde Malling kirketiende for
fæste, når den blev ledig. Kirken tilhører Arhus kapitel under det
præbende, som kongens livmedicus dr. Jacob Fabricius har været
forlenet med, hvorfor denne til sognemændene har bortfæstet den
ret, han på kapitlets vegne havde til Malling kirketiende. Da kongen
ugerne vil formindske kapitlets ret, men også billigt respekterer sin
faders brev, skal NK gøre sit bedste for at forlige JBs enke og sogne
mændene om, at hun til dem ville afstå kongetienden, som hun har i
fæste, og bønderne, mod at beholde både konge- og kirketienden,
ville love hende nogen billig fordel over den sædv. afgift. Hvis ikke,
skal NK erklære, om der kunne forundes hende en anden tiende i
stedet for Malling kirketiende. Herom har kongen også ladet hende
forstå sin vilje. JT, 12, 120. K.
14. juni (Kbh.) Ms. til fru Helvig Bille, afd. Johan Brockenhuus’.
[Indledn. som i foranstående ms. til Niels Krag]. Kongen har derfor
tilskrevet NK, at han skal gøre sit bedste for at forlige hende og
sognemændene om, at hun vil afstå kongetienden til dem, mod at de
vil love hende nogen billig fordel over den sædv. afgift, og hvis ikke, at
der kunne forundes hende en anden tiende i stedet for Malling
kirketiende. Hun skal derfor sende sin fuldmægtig til forhandling
med NK, idet kongen ikke tvivler om, at hun vil bemyndige ham
således, at denne tvist én gang for alle kan komme til ende. JT, 12,
121. (Efter hr. kanslers befaling) K.

14. juni (Kbh.) Ms. til Århus kapitel. Sognepr. i Arhus m. Jacob
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Knudsen har andraget, at han efter største fornødenhed på egen
bekostning har ladet sognepræstens residens, som han ibor, reparere.
Han begærer denne gang efter ordinansen af domkirkens indkomst at
måtte få vederlag herfor. Kapitlet skal denne gang af domkirkens
indkomst lade ham få 400 sldl., imod at han iht. Frederik 2.s brev
hereftervedligeholder residensen på egen bekostning. JT, 12, 122. K.
14. juni (Kbh.) Ms. til hr. Ebbe Ulfeldt. Han har begæret, at sandemændene og præsternes medhjælpere i hans len, som de har gjort det
i hans formænds tid, må køre slottets landgilde og korn til de køb
mænd, som har købt det. Han skal tilholde dem, lige med andre i
sådanne tilfælde, at indfinde sig godvilligt og køre slottets korn til
købmændene, og hvor EU befaler dem. JT, 12, 123.
15. juni (Kbh.) Bevilling. Christian 4.s mundkok mester Villum be
vilges indtil videre fra pinse sidstleden 100 rd. årl., som skal erlægges,
hvor han tilforn har fået sin besolding. Han skal dog være pligtig efter
tilsigelse at indfinde sig og opvarte i kongens køkken, når hans
tjeneste behøves. SjR, 22, 203. K.
15. juni (Kbh.) Caspar Markdan[ner] fik bevill. at rejse ud af landet og
årl. fra brevets dato at få 200 rd. indtil videre. Udt. i SjR, 22, 204.
15.juni (Kbh.) Ms. til et større antal adelige. Kongen vil i Kbh. den 14.

aug. 1649 gøre sin gemals kammerjunker Jørgen Kaas t. Gudumlunds
bryllup med sin gemals hofjomfrue jfr. Margrete Catrine von Buchwald. Adressaterne skal møde og tage med sig deres hustruer og
hendes jomfruer og da med bøn til Gud Allermægtigste forhjælpe
deres ægteskabs begyndelse og bepryde det med deres nærværelse.
SjT, 31, 103. K.
Tilf.: Fortegnelse på dem, som blev budne: hr. Mogens Kaas Frederik Parsberg, Sofie Kaas - Niels Parsberg, Kirstine Kaas - Erik
Kaas, Susanne Sparre-Steen Rodsteen, Margrete Urne-Vibeke Bild
- fru Barbara Vittrup - Hans Friis, Helvig Marsvin - Joakim Beck, Else
Friis - Axel Juul, Lisabet Friis - Jørgen Friis, Lisabet Sofie Urne Tønne Juul, Anne Catrine Friis - Christian Friis, Øllegaard Gylden
stierne - Anne Friis - Ingeborg Friis - Henrik Sandberg, Mette Friis Knud Seefeld, Karen Friis - Jørgen Seefeld, Karen Sehested - fru
Karen Krabbe - Ejler Høeg, Else Krabbe - Iver Krabbe, Karen Marsvin
-Niels Krabbe, Lisabet Rud - Kjeld Krag, Sofie Krabbe-fru Sofie Friis
- Knud Gabrielsen, Dorte Munk - hr. Christoffer Ulfeldt, Edel Rosen-
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krantz - hr. Ebbe Ulfeldt, frk. Helvig Bjørn Ulfeldt - Henrik Lindenov, Beate Ulfeldt - hr. Henrik Bielke - Laxmand Gyldenstierne,
Margrete Friis - Hr. Tage Thott, Jytte Gyldenstierne - Achatius
[Henrik Achatius von Rhoden], Helle Gyldenstierne - Ebbe Gylden
stierne, Eline Parsberg - fru Margrete Marsvin - hr. Anders Bille,
Sofie Rosenkrantz - hr. Christian Thomesen - hr. Christoffer Urne,
Sofie Lindenov - Frederik Urne, Karen Arenfeldt - fru Lene Rud - fru
Merete Grubbe - hr. Oluf Parsberg, Karen Kruse - Niels Krag, Jytte
Høeg - Henrik Podebusk, hans frue - Henrik Gyldenstierne - fru
Eline Marsvin - Frands Lykke, Lisabet Brok - Frands Pogwisch, hans
frue - hr. Ebbe Ulfeldt, Mette Grubbe - Jørgen Kaas, Karen Grubbe Frederik Barnewitz, hans frue - Lave Beck, hans frue - fru Ingeborg
Parsberg, Claus Billes - Stalder Kaas, Regitze Bille - Niels Parsberg,
Helle Gyldenstierne - Erik Grubbe - fru Anne Sparre - Laurids
Ulfeldt, Else Parsberg - Otte Pogwisch, hans frue - Niels Friis, hans
frue - Jørgen Kruse, Beate Biilow - Gregers Høeg, hans f{rue] - hr.
Steen Bille, hans frue - hr. Henning Valkendorf- Christoffer Valkendorf, hans frue - Vincents Bille - Johan Urne - Valdemar Urne.
15. juni (Kbh.) Å.b. Mads Koefod, som for nogle år siden blev dømt til
at undvige riget, fordi han »med de andre« i forleden krigstid havde
overgivet Bornholm til svenskerne, dengang rigets fjender, er nu død,
og hans enke Karen har begæret, at kongen vil tilgive hende og
hendes faderløse børn MKs forseelse, da der er aftinget derfor. De
tilgives, så ingen herefter skal understå sig i at bebrejde eller »fore
kaste« hende eller dem MKs foreelse. SkR, 6, 72. K. Indl. 18. maj.
15. juni (Kbh.) Ms. til hr. Knud Ulfeldt. Da Trunde Nielsdatter, som
har forset sig med blodskam, var meget ung og, både nu og da hun
begik gerningen, meget vanvittig, må hun benådes på livet. SkT, 8,39.
(Efter hr. kanslers ordre) K.
15. juni (Kbh.) Ms. til Erik Steensen. Fru Ide Rantzau, afd. Henrik
Rantzaus t. Smoel, hendes fuldmægtig Peder Bertelsen har andraget,
at der er trætte mellem IR og fru Ide Lunge, afd. hr. Palle Rosen
krantz’ t. Krenkerup, om et skel, som af oldinge på en fælled og
overdrev er »gangen og sket«, hvorom parterne selv kan berette for
ham. Underdommeren har henfundet sagen til rebning, og parterne
begærer, da landsdommer Lave Beck som ridemand har været på de
omtvistede steder og derfor ikke kan dømme i sagen, at kongen vil
forordne en anden god mand. Da Erik Kaas t. Bremersvold var
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kommitteret dertil, men undskylder sig med selv at være interesseret i
sagen, skal ES sidde i landsdommers sted og påkende herredsfogdens
dom. SmT, 8, 7. K.
15. juni (Kbh.) Ms. til hr. Gregeres Krabbe. Han skal til hofhold
ningen snarest indkøbe for nøjest mulige pris 16.000 »lagett« flynder,
12.000 tørre flynder, 4.000 »lagett« fisketunger »salt«, 70 vorder
»rochel«, 8.000 tørre hvilling, som han med det allersnareste og med
ringeste bekostning skal fremsende til kongens køkkenskriver mod
godtgørelse i rentekammeret. JT, 12, 123. (Efter Otte Krags ordre) K.
15. juni (Kbh.) Ms. til hr. Mogens Sehested og hr. Frands Pogwisch.
Afd. fru Sidsel Høegs arvinger har andraget, at hun havde efterladt sig
nogen gæld, hvoraf en del af arvingerne allerede har betalt den største
del og indfriet hendes gældsbreve, nogle mere, andre mindre. De har
begæret flg. befaling til adressaterne. De skal med kgl. fuldmagt
stævne alle arvingerne for sig og regne og likvidere dem imellem om
gælden, løsøre, indtægt og udgift, så de kan vide, hvor meget enhver
med rette kan tilkomme i gælden, og hvor meget de igen bør nyde af
det beholdne, så de siden på arveskiftet kan give og gøre hinanden
nøjagtigt afkald. Hvis der opstår tvist imellem dem, skal de forlige
dem eller adskille dem ved endelig dom. JT, 12, 123.

16. juni (Kbh.) Ms. til hr. Joakim Gersdorff. Kongen har til Iver
Krabbe t. Jordberg afhændet kronens højhed og jus patronatus til
Fulletoffte kirke i Skåne og herligheden til præstegd. og degnebolig
smst. JG skal til hartkorn anslå konge- og kirketienden og den årl.
indkomst af nogle stykker jord, som adskillige gde i sognet har i brug,
og hvoraf i alt gives 29 sk. dansk. Hver td. af kongetienden skal
beregnes til 50 rd., men kirketienden skal han nyde frit, da kirken skal
vedligeholdes deraf. Beløbet skal han afskrive på Christian 4.s gælds
brev til IK for forstrækninger til kronen. SjT, 31, 104. Orig. i DKanc. B

172.
16. juni (Kbh.) Ms. til Oluf Brockenhuus. En kronens bonde i Brønd
byøster Claus Pedersen har andraget, at han pga. ulykkelig ildebrand
er kommet til agters, så han ikke kan besidde sin gd. uden afslag på
dette års landgilde. Da OB bekræfter hans angivende, må han forskånes for den. SjT, 31, 104. (Efter Otte Krags ordre) K. Indl. 8. juni.

16. juni1 (Kbh.) Ms. til hr. Ebbe Ulfeldt. Hvad Peder Jensen, afd. hr.
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Jens Nielsens arvinger i Nyker s., Peder Straale smst., Mads Jensen,
Hans Odbernsen, Hans Nielsen, Reinborg, afd. Hans Mogensens,
Jens Olufsen, Abraham Hansen, Laurids Lauridsen og en del kronbønder på Bornholm samt 9 kirkesogne har klaget til kongen over om
EU ’, kan han se af deres medfølgende 13 nummererede supplikationer, som han snarest skal erklære sig om. SkT, 8, 30. K. Jf. indl. 1 .juni.
1) Indført ml. breve af 2. og 8. juni.
2) Overskriften lyder: Hr. EU fik brev om Bornholms bønder, som klager på
ridefogden.

17. juni (Kbh.) Ms. til hr. Frederik Reedtz. En kronens bonde i
Stensby birk Jørgen Lauridsen har andraget, at der er tilføjet ham stor
skade på hans heste og hopper af smitsom sygdom, hvorved han er
kommet til agters, så han ikke uden nogen forskånsel kan besidde
gden. Da FR og et tingsvidne bekræfter hans angivende, må han
forskånes for landgilden fra philippi jacobi 1648 til årsdagen 1649.
SjT, 31, 105. (Efter Otte Krags ordre) K. Indl. 30. maj.
17. juni (Kbh.) Laurids Below og Mogens Friis fik brev snarest at åbne
det forseglede kammer, hvori afd. Axel Buddes gods og mobilier
findes, udfærdige designation og inventarium og under deres hænder
og signeter tilstille rentemester Peder Vibe og hofjunker Mathias
Budde dem, for at ABs forældre af dem kan få fuld efterretning
derom. Udt. i SjT, 31, 105.
17. juni (Kbh.) Ms. til Ebbe Gyldenstierne. Kongen erfarer, at Ny
gård1 er ganske brøstfældig, så det ville koste en stor sum penge, om
den ganske skulle istandsættes, men han er ikke til sinds at anvende en
så stor bekostning derpå. EG skal derfor snarest sende arbejdsfolk
derhen, som har forstand derpå, til at besigtige bygningerne og gøre
overslag over, hvad reparationen af et eller to af husene i borggården i
det ringeste kan koste, da kongen ingen anden værelse dér begærer
end så meget, som kan haves i de to nævnte huse, hvortil kan bruges de
sten, som findes tjenlige dertil i de andre huse på stedet. Da kongen
også vil have haven på fode igen, skal EG også sende forslag til,
hvordan den bedst og med mindste bekostning kan istandsættes og
siden vedligeholdes. Det ubrugelige tømmer og de sten, der findes og
ikke behøves til de andre huses reparation, må bruges til ladegårds
bygningerne ved slottet. JT, 12, 124. K.
1) Overskriften taler om Koldinghus’ brøstfældighed, men Koldinghus er udstreget og erstattet med Nygård. Udskriften på K har Koldinghus.
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18. juni (Kbh.) Resident i Sverige Peder Juel fik bevill. at ægte jfr.
Margrete Juel, som er ham beslægtet i 3. led. Udt. i SjR, 22, 204.

18. juni (Kbh.) Barselsbreve til frøken Frederikke Amalies dåb. Kon
gen agter at lade holde sin unge datters barsel på Kbh. slot den 12.
aug. 1649. Adressaterne [se nedenfor] skal møde i Kbh. den 10. aug. til
kongens tjeneste og ære, NB tagende med sig sin hustru og hendes
jomfruer. SjT, 31, 105. K.
Tilf.: NB I enkemændenes og de ugiftes breve udelukkes om deres
hustruer og jomfruer.
Fortegnelse på adelen, som fik brev: Sjæll.'. hr. Corfitz Ulfeldt, hr.
Christian Thomesen, hr. Ove Giedde, hr. Christoffer Urne, Jørgen
Seefeld, hr. Gregers Krabbe, hr. Hans Lindenov, hr. Frederik Reedtz,
hr. Niels Trolle, Henrik Ramel, Otte Steensen Brahe, Frederik Parsberg, Vincents Bille, Achim von Bredow, Oluf Daa, Køn Joakim
Grabow, hr. Flemming Ulfeldt, Peder Grubbe, Henrik Lindenov,
Oluf Brockenhuus, Arent von der Kuhla, Niels Parsberg, Christoffer
Lindenov, Jørgen Kaas, Otte Pogwisch, Otte Krag, hr. Sigvard Urne,
Rønnow Bille, Jørgen Friis, Christen Skeel, hr. Wentzel Rothkirck,
Falk Gøye, hr. Joakim Gersdorff, Jørgen Rosenkrantz, Peder Vibe,
Tønnejuul, Ove Skade, hr. Christian Friis, Axel Juell, Hans Friis. Fyn: hr. Mogens Kaas, hr. Iver Vind, hr. Jørgen Brahe, hr. Steen Bille,
Gregers Høeg, Caspar Due, Henrik Podebusk, Henrik Gyldenstierne,
Ejler Høeg, Jørgen Schulte, Henning Pogwisch, Henrik Lange, Lau
rids Skinkel, Predbjørn Banner, Peder Brockenhuus, Ejler Evert Ban
ner, Erik Qvitzow, Niels Friis, Herman Frandsen Kaas, hr. Henning
Valkendorf, Henning Qvitzow. - Langeland: Erik Kaas, hr. Frederik
von Buchwald. - Loll. og Falster: Jobst Frederik von Papenheim, Erik
Kaas, Frederik Barnewitz, Erik Steensen, Christoffer Steensen, Erik
Rosenkrantz, Rudbek Pors, Gabriel Rensburgh, Lave Beck, Frands
Rantzau, Otte Qvitzow. -Lensmandene iJylL: Ebbe Gyldenstierne, hr.
Gregers Krabbe, Laurids Ulfeldt, hr. Oluf Parsberg, Niels Krag, Gunde Rosenkrantz, Henrik Thott, Mogens Arenfeldt, Manderup Due,
Hans Juel, Steen Bille, Christoffer Hvas, Frands Pogwisch, Henrik
Below, Erik Grubbe, hr. Ebbe Ulfeldt, hr. Anders Bille, Joakim Beck,
Palle Rosenkrantz, hr. Mogens Sehested. - Skåne: hr. Tage Thott, hr.
Christoffer Ulfeldt, Bjørn Ulfeldt, Kjeld Krag, hr. Henrik Lindenov,
hr. Niels Krabbe, hr. Axel Urup, hr. Ebbe Christoffersen Ulfeldt, Falk
Lykke, Palle Urne, Knud Gabriel, Jørgen Urup, Claus Gagge, Jacob
Grubbe, hr. Iver Krabbe, Wulff Hieronymus von Kratz, Christoffer
Mormand, Jørgen Svave, Stalder Kaas, Otte Thott, Steen Brahe,
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Christoffer Valkendorf, Jens Gagge, Claus Sparre, Erik Hardenberg
Gyldenstierne, hr. Henrik Hiutfeldt, Peder Bille, Erik Kruse, Enevold
Kruse, hr. Holger Rosenkrantz, Lave Bille.
18. juni (Kbh.) Kvittansiarum. Lensmand på Kalø Gunde Rosen
krantz har aflagt endeligt regnskab for sine afgifter af al den visse og
uvisse rente og indkomst af Froste herreds og Heine Kirkes len fra
philippijacobi 1636, da han fik dem efter Henrik Ramel, til årsdagen
1648, da Kjeld Krag t. Trudsholm modtog dem. Han har ligeledes
gjort regnskab for penge-, bådsmands-, korn- samt kobber- og tin
skatter og afleveret sine forleningsbreve samt forklaret alle antegnel
ser. Han er intet blevet skyldig og lades med arvinger kvit, fri og
kravsløs. SkR, 6, 73-74. K.
18. juni (Kbh.) Ms. til hr. Niels Krabbe. Han gør nogen »difficultet« i
at overtage afd. Laurids Jensens børns værgemål efter sit tidligere
godvillige løfte, fordi det ikke er gået rigtigt til efter loven med skiftet,
hvorfor han ikke mener at kunne svare til mere, end han nu overtager.
Hertil har børnenes nærmeste frænder svaret, at det ikke i krigstiden,
da LJ døde, kunne gå anderledes til med skiftet, og at de på børnenes
vegne er tilfreds dermed. Kongen godkender derfor, at NK ikke skal
være pligtig at svare til mere, end der nu leveres ham. NK begærer
desuden, da han ingen værgemålspenge vil tage, at han heller ikke
skal være pligtig at svare nogen »rente på rente«, før den første rente af
hovedstolen tilsammen beløber sig til 600 rd., hvilket slægtningene og
kongen godkender. Endelig ønsker NK tilladelse til for kongen at
opsige formynderskabet, når hans forhold ikke længere tillader ham
at fon alte det, så han ikke skal være pligtig at give børnenes farbrødre
kald og varsel, da de bor langt fra hinanden. Da slægtningene også har
erklæret sig tilfreds hermed, godkender kongen det. SkT, 8, 38. (Efter
Otte Krags ordre) K. Indl. 18. juni.
18. juni (Kbh.) Ms. til hr. Henning Valkendorf. Der står på kongens
gård i Odense blandt det gods, som var kommet fra Ulriksholm, en
kiste så stor, at den ikke bekvemt kan hidsendes til lands, hvorfor
kongen godkender, at HV ved første lejlighed sender den med skib.

FT, 7, 36.
18. juni (Kbh.) Ms. til Ejler Høeg. Da der for kongen og rigsrådet er
stævnet en sag, som vedrører ham, skal han straks i egen person
komme til Kbh., hvor han skal få kongens vilje at høre. FT, 7, 37.
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18. juni (Kbh.) Ms. til hr. Gregers Krabbe. Han skal sælge alt det smør,
som i dette år skal svares efter jordebogen, dyrest muligt og snarest
indsende pengene til rentekammeret. JT, 12, 125. (Efter Otte Krags
ordre) K.

18. juni (Kbh.) Ms. til Jørgen Kruse og Erik Grubbe. Da de efter
kongens befaling har forhørt Horsens hospitals forstanderes regn
skaber, godkender kongen, at de efter deres befundne rigtighed må
kvittere forstanderne. JT, 12, 125. K.
19. juni (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz fik brev årl., når tid er, i sit len at
lade indsamle og på kongens laboratorium i Kbh. snarest levere så
mange lillia convalia som en stenkrukke fuld på 4 potter. De skal
afplukkes vel fra stængelen og stødes hårdt sammen med småt salt i
krukke; desuden en god fjerding jordbær i godt, rent træ, indsaltet
med småt salt og tæt tilbundet, så de ikke fordærves. Udt. i SjT, 31,
105. K.
Tilf.: Ligesådant brev fik hr. Wentzel Rothkirck, hr. Sigvard Urne
og hr. Niels Trolle.
19. juni (Kbh.) Arent von der Kuhla1 fik brev årl., når tid er, i sit len at
lade indsamle og til kongens laboratorium i Kbh. levere og andenda
gen, efter at de er plukket, frisk fremsende så mange lillia convalia,
som en stenkrukke fuld på 4 potter, desuden en god fjerdingjordbær,
som tilforn er sket. Udt. i SjT, 31, 105. K. Orig. (til Otte Pogwisch) i
Frederiksborg lens ark., LAK.
1) If. K er tilsvarende brev sendt til lensmændene på Frederiksborg og Kbh.

19. juni (Kbh.) Jørgen Seefeld fik brev at erklære om efterskrevne
jorder, som Otte Steensen Brahe begærer, nemlig den første, som
kaldes Sandgraffuen, den anden kaldes Norden Ertesletten, den tre
die Mortoffte, den fjerde Tuinge, desuden et lille kirkebol til Tyvelse
kirke, uden nogens præjudice kan undværes mod nøjagtigt vederlag.
Udt. i SjT, 31, 106. (Efter hr. kanslers befaling) K.
19. juni1 (Kbh.) Oprejsning. Kongens bønder i Hillerup i Riberhuslen
har andraget, at de af Indsted [Jested?] mænd er ransvoret for noget
»flodhøe«, som de i sidst forleden sommer skal have bjærget. De
begærer at forundes oprejsning, hvilket bevilges, så de for denne sag
må være fri og utiltalt. JR, 11, 192.
1) Indført ml. breve af 5. og 11. juni.
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20. juni (Kbh.) Konfirmation på Margrete Lunges fæstebrev af 15.
aug. 1648 til rådmand i Kolding Lyder Henriksen Split på kongekorntienden af Vilstrup s., som hans afd. broder, slotsfoged på Skander
borg Henrik Split tilforn havde i fæste. LHS må nyde den på livstid
mod at svare den sædv. afgift: 4 ørter rug, 4 ørter byg og 3 ørter havre i

godt, rent og ustraffeligt korn. Til indfæstning har han til ML på
kongens vegne betalt 11 rd. Hvis kongen vil bruge tienden til noget af
sine slotte, skal LHS afgive den mod at få stedsmålet tilbage. Sognemændene i Vilstrup s. skal yde tienden i kærven efter recessen. Hvis
nogen tiender uretfærdigt, må LHS i fogdens nærvær kaste deres
korn, og hvis nogen brøst da findes, skal de tiltales og straffes. JR, 11,
195.
20. juni (Kbh.) Konfirmation på Manderup Dues fæstebrev af 15. maj
1649 til Jens Pedersen i Bistrup på kongekorntienden afVrensted s.,
Jerslev h., som afd. fru Birgitte Lindenov tilforn havde i fæste. JP må
nyde den sin livstid mod på Astrup eller i Ålborg i årl. afgift at svare 3
pd. rug, 12 pd. byg og 1 pd. havre i godt, ydefærdigt og ustraffeligt
korn. Hvis kongen vil bruge tienden til et af sine slotte, skal JP afgive
den mod at få fæste og stedsmålspenge tilbage. Sognemændene i
Vrensted skal yde tienden i kærven retfærdigt. JR, 11, 196.
20. juni (Kbh.) Bevilling. Jfr. Karen Galde har for nogen tid siden fået

Christian 4.s bevill. på at være sin egen værge [KB 1646, 104] og selv at
forestå sit gods, dog intet deraf at måtte sælge uden sin morbroder
Otte Marsvins samtykke. Da denne er død, begærer hun fremdeles at
måtte forestå sit gods. Dette bevilges, dog at hun intet deraf må sælge
uden samtykke afJørgen Kruse, som er hendes lavværge i OMs sted.
JR, 11, 198.
20. juni (Kbh.) Ms. til Ebbe Gyldenstierne. Kronens bonde Christen

Olufsen i Knudsbøl i Anst h. har andraget, at han ved ildebrand er
kommet til agters, og begærer forskånsel i sin landgilde. Da EG
bekræfter hans angivende, godkender kongen, at han forskånes for et
års landgilde, ægt og arbejde. JT, 12, 125. Orig. i Koldinghus
lensrgsk. Indl. 14(?) maj.
20. juni (Kbh.) Ms. til Iver Jacobsen Krabbe. Han har andraget, at
Skræm1 kirke i [0.] Han h. under hans provsti er ganske brøstfældig
og absolut behøver reparation, hvilket den ikke kan bekoste af egen
beholdning eller indkomst. Han begærer hjælp dertil af de andre
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kirker i herredet, som har beholdning og uden skade kan undvære.
Kongen godkender, at IJK af herredets kirkers beholdning må tage
100 rd. dertil, som skal lignes ligeligt, så enhver pro quota svarer i
forhold til sin beholdning. JT, 12, 125. K.
1) Indførslen har Sciern, men K Skrem.

20.1 juni (Kbh.) Ms. til Jørgen Kruse. Jfr. Karen Galde er bevilget selv
at forestå sit gods, men dog intet deraf at måtte sælge uden sin
morbroder Otte Marsvins samtykke. Da han nu er død, skal JK være

hendes lavværge. JT, 12, 129.
1) Indført ml. breve af 25. juni.

21. juni (Kbh.) Fru Margrete Gagges arvinger fik bevill., at MGs
begravelse må opsættes i 8 uger, til hendes husbond Daniel Bildt kan
komme herned fra Norge. Udt. i SkR, 6, 75. (Efter hr. kanslers
befaling) K.
21. juni (Kbh.) Ms. til Bjørn Ulfeldt. Kronens bønder og tjenere i
Sandager Setting i BUs len har besværet sig over det arbejde, de gør til
slottet. BU skal ligne og lægge det mellem kronens bønder og tjenere i
Sandager Setting og Luggude h., så vidt det med rette kan tilkomme
dem »tilhobe«, således at de kan blive ved magt og kongen forskånes
for videre overløb. Og det pant, som er taget af bønderne i Sandager

Setting, må for denne gang ubetalt tilbagegives dem. SkT, 8, 39. K.
Indl. 30. april.
21. juni (Kbh.) Ms. til hr. Niels Krabbe. Bønderne i hans len beklager
sig over, at de af participanterne i potaskeværkerne i Blekinge tilføjes
stor skade og indpas på deres skove, og begærer at forundes af deres
egne skove at nyde og bruge de vindfælder og fornede træer, som kan
falde på enhvers grund. NK skal tilholde potaskeparticipanterne efter
det dem givne privilegium at drive deres værk højt oppe i landet, og
ikke ved kysten, eller andetsteds, hvor favneved bekvemt kan haves
eller afhentes. NK skal desuden se til, at de jordegne bønder frit og
uhindret nyder deres egne skove efter deres gamle velerhvervede
friheder og privilegier, som de har nydt dem i Christian 4.s tid. SkT, 8,

39. K. Indl. 7. maj.
Tilf.: Ligesådant brev fik hr. Axel Urup.
21. juni (Kbh.) Ms. til hr. Axel Urup. Kronens bønder og tjenere i
Kristianopel len beklager sig over at være pålagt årl. at give ved- og
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kulpenge, nemlig 9 mk. dansk og 2 mk. penge for kul af hver gd.
Kongen bestemmer, at hvis de vil svare det ved og kul, de er pligtige
til, skal de ikke give penge derfor, men hvis de ikke kan tilvejebringe
ved og kul, må det sættes dem til en billig pengeudgift. Da de også
beklager sig over ikke at kunne give 1 rd. årl. af hver gd. til fæstningens
reparation, godkendes det, at de indtil videre må forskånes herfor, da
adelens bønder ikke giver den. SkT, 8, 40. (Efter Otte Krags ordre) K.
21. juni (Kbh.) Bjørn Ulfeldt fik brev, at da Patrick Dumbar t. Spannerup havde fået ekspektancebrev på Høie kirketiende, må den ikke,
når den bliver ledig, efter hans efterladte frues ansøgning på sine
sønners vegne, inden videre anordning bortfæstes til nogen anden.
SkT, 8, 41. (Efter hr. kanslers befaling) K. Indl. 12. juni.
Tilf.: BU fik desuden et andet brev ang. hospitalsforstanderne i

Helsingborg om kongetienden af Starbye s., lydende som foranskrevet står.
21. juni (Kbh.) Ms. til hr. TageThott. Borger i Hobro Mattis Ibsen har
andraget, at han af kongen og rigsrådet er dømt til at betale en arv
efter tidl. borger i Bergen, afd. Anders Rasmussen til sognepr. i
Roerup hr. Hans Henriksen, som afd. Jens Bloch efter Christian 4.s
befaling har modtaget og forestået, så vidt den ikke kunne fås af JBs
arvinger. TT skal tilholde borgmester og råd i Lund, at de på Mis
ansøgning så snart som muligt skaffer ham en registrering over JBs
efterladte formue. Han skal desuden tilholde de af hans arvinger, som
bor i hans len, at levere en registrering over, hvad JB af ARs arv i
Bergen og andetsteds har modtaget. Godset skal I T siden holde i god
forvaring hos borgmester og råd, indtil den rette interesserede gør
tilbørlig anfordring på det. SkT, 8, 41. (Efter Otte Krags ordre) K.
Indl. 19.juni.
21. juni (Kbh.) Å.b. til Hindsgavl lens bønder. En del af dem vægrer
sig ved at give skriveren på Hindsgavl slot den skriverskæppe, som de
er forpligtet til efter lensmandens forleningsbrev, og som deres med
tjenere giver og tilforn har givet. Det befales dem at give den, om de
ikke vil tiltales og straffes vedbørligt. FR, 6, 52. K.

21. juni (Kbh.) Ms. til fru Christence Lindenov. Kongen er tilfreds
med de tilforordnede kommissærers erklæring om adskillige tjenere
under Hindsgavl len deres angivende og beskyldninger angående
hendes afd. husbond Claus Sested. Og da hun formener, at en stor del
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af deres angivne poster ikke befindes således, godkender kongen, at
hun ved lov og ret lader tiltale hovedmændene, som befindes at have
ophidset de andre dertil, hænder dom over dem og straffer dem
vedbørligt efter sagens befundne beskaffenhed. FT, 7, 37. Indl. 8.
marts.
21. juni (Kbh.) Ms. til m. Anders Andersen. Da afd. Tyge Kruse på sit
yderste har begæret at AA måtte gøre hans ligprædiken, godkender
kongen, at skønt liget bliver begravet i Viborg uden for hans stift, må
AA dog holde ligprædiken over ham. JT, 12, 126.
21. juni (Kbh.) Ms. til Erik Juel. Menigheden i Løgstør har andraget,
at de ingen avling eller uddrift har, og at byen kun er et fiskerleje,
hvorfor de, når fiskeriet slår fejl, intet har at nære sig ved. De begærer
derfor, at landsbyen Vormstrup og tilliggende mark, som ligger lige
uden for byen i sogn med dem, må lægges under Løgstør by, og at de

må nyde marken for den rettighed, som efter jordebogen bør gives
deraf. Da EJ bekræfter deres angivende, og at kronen ingen skade kan
have deraf, men i længden gavn, og at bønderne i Vormstrup tilmed
for største delen er så forarmede, at der ikke kan fås landgilde af dem,
men Løgstør by derimod med tiden vil tiltage, og kronen des bedre få
sin rettighed, godkender kongen, at Vormstrup og dens mark lægges
under Løgstør birk og by til dem alene, som bor på kronens grund, så
ejendommen ikke i det lange køb skal komme til adelens grunde, som
findes der i byen, og at de må nyde marken for sædv. årl. landgilde og
herlighed samt skat, når den påbydes, uden stedsmål, dog således, at
de skal have det i deres minde, som nu bor i gårdene, eller også tøve, til
gårdene bliver ledige. EJ skal derfor gøre bønderne nogen vis ordning
og skik imellem om jordens og markens skiftning og deling for
dermed i tide at forekomme al klammer og uenighed, og således, at
der ingen urigtighed forårsages i kongens jordebog. JT, 12, 126.
(Efter hr. kanslers befaling) K.
22. juni (Kbh.) A.b. Kongen har for nogen tid siden bevilget tilsyns
mand på Sparepenge, mester Peder Kalthoff en skipperkost for smst.

at holde gewehret rent og i orden ved hans egne folk. Han har nu
begæret forbedring i kosten, og kongen har bevilget, at han fra
nytårsdag sidstforleden fra provianthuset indtil videre i stedet må få
årl. 1 td. gryn, 1 td. ærter, ¥2 td. smør, 1 td. sild, 1 td. torsk, 1 td. spansk
salt, 1 okse, 2 svin, 4 lam, 2 pd. rug, 4 pd. malt, 6 skp. humle og 5 lispd.
bergefisk. SjR, 22, 204. K.
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22. juni (Kbh.) Bevilling. Kongens skibshøvedsmand Gilles Leonhart
van de Kadden har andraget, at han gerne fremdeles ville øve sin
handel og vandel til søs, og begæret i fredstid, når kongen ikke
behøver hans virkelige tjeneste, at måtte sejle for sig selv og søge sin
næring til søs, hvor han bedst kan, og imidlertid nyde besolding efter

bestallingsbrevet. Det bevilges ham i fredstid indtil videre at måtte
sejle og søge sin næring, hvor han bedst kan i Østersøen, Holland og
nærmeste havne i Frankrig, England og Skotland og dog nyde den
tilsagte besolding. Dog skal han flittig advisere Holmens admiral om,
hvor han monne være, at det kan vides, hvor han er at finde, når
kongen behøver hans tjeneste, og han skal inden 6 uger, efter at
Holmens admiral har advaret ham, ufejlbarligt indfinde sig i kongens
tjeneste. SjR, 22, 204.
22. juni (Kbh.) Søpas. Kongens skibshøvedsmand Gilles Leonart van
de Kadden agter med sit skib ---- 1 at sejle på adskillige steder i
Østersøen, Holland og de nærmeste havne i Frankrig, England og
Skotland, hvor han bedst kan søge sit og sine medrederes bedste, og
tilbage igen. Kongen beder sine naboer og forvante og byder sine
egne skibskaptajner, udliggere og andre at lade ham passere og
repassere frit og uhindret, og hvis han af storm og uvejr tvinges ind i
nogens havn, da for billig betaling undsætte ham med, hvad han

behøver. SjR, 22, 205.
1) På navnets plads 5 streger.

22. juni1 (Kbh.) Hr. Christoffer Urne og hr. Frederik Reedtz fik brev
at forhøre Erik Rosenkrantz’ kommissarieregnskab, så vidt det endnu
findes uforhørt, og efter dets befundne beskaffenhed kvittere ham
tilbørligt. Udt. i SjT, 31, 106. K.
1) Indførslen har fejlagtigt januar, K har juni.

22. juni (Kbh.) Ms. til Oluf Brockenhuus. Tingskriver ved Smørum
herredsting Jens Bang begærer, at kongen for hans tjeneste vil bevilge
ham noget afslag på landgilden af en mølle under Kbh. slot, som han

har tilforhandlet sig. Da det af OBs erklæring ses, at det uden kongens
»føye« skade kan bevilges ham, og at hans formand tilforn har haft en
gd. kvit og fri for ægt og arbejde, godkender kongen, at JB indtil
videre, og så længe han betjener tingskriveriet, må forskånes for halv
landgilde af møllen. SjT, 31, 106. K.
22. juni (Kbh.) Ms. til hr. Mogens Kaas. Nogle af kronens jordegne
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bønder i hans len har besværet sig over ham i adskillige poster. Da
kongen af hans erklæring erfarer, at de ikke findes sande, og at der
heller ikke i MKs tid er pålagt dem mere end i hans forgængeres,
godkender kongen, at han for deres modvillighed og ulydighed lader
dem tiltale og hænde dom over dem og efter sagens befundne be
skaffenhed straffer dem vedbørligt. FT, 7, 37.
22. juni (Kbh.) Bevilling. Christian 4. har bevilget, at der i Nakskov
må holdes et årl. marked [KB 1647, 261]. Det begæres nu, at dette må
holdes på Skt. Ibs dag, som indfalder den 25. juni, og holdes i 3 dage.
Dette bevilges indtil videre. SmR, 7, 13. (Efter Otte Krags ordre) K.
22. juni (Kbh.) Jobst Frederik von Papenheims brev på en begravelse i
Nysted kirke findes i Smål. Tegneiser fol. 8. Senere indføjet henvisn. i

SmR, 7, 13. K.
22. juni (Kbh.) Bevilling. Jobst Frederik von Papenheim har begæret
at måtte købe en udbygning sønden op til Nysted kirke ved koret til
begravelse for sig og arvinger. Da Erik Rosenkrantz har erklæret, at
bygningen er ubrugelig, gammel og bygfældig både på mur og tag og

uden skade for kirken kan undværes, bevilges det JFP at nyde den til
begravelse mod at give kirken 100 rd. samt at lade staffere et nyt
pulpitur i kirken over koret og selv at vedligeholde begravelsesstedet.
SmT, 8, 8. K (ved SmR).
22. juni (Kbh.) Skøde. Hr. Gregers Krabbe t. Torstedlund får skøde
på kronens højhed og jus patronatus til [0.] Hornuin kirke og her
ligheden til præstegden og degnestavnen samt kongetiende af sognet,
som er årl. 6 pd. rug, 4 pd. byg, og kirketienden, som er 6 pd. rug, 4
pd. byg, desuden landgilde af flg. gde: i Hornum s. og by 3 bol Øens
Christensen, Mads Michelsen og Laurids Lauridsen), skylder hver 1
pd. byg, 1 hus (Christen Lauridsen), skylder 24 sk. dansk, 1 hus
(Christen Nielsen), skylder 8 sk. dansk, 1 hus (Christen Thorndall),
skylder 10 sk. dansk, i Guldbæk 1 gd. (Laurids Madsen), skylder 10
skp. rug, 12 skp. byg, 1 pd. smør, i Volstrup 1 gd. (Anders Vistisen),
skylder 10 skp. rug, 12 skp. byg, i Woldberg [Moldbjerg] 1 gd. (Peder
Thomesen), skylder 10 skp. rug, 12 skp. byg, 1 pd. smør, Moritz
Nielsen af en ødegds ejendom, kaldes Fremblerup mark, skylder 10
skp. rug, 12 skp. byg, 20 skp. havre, 1 pd. smør; men den anden
landgilde af nævnte gde skal følge kongen og kronen til Alborghus.

1649

169

Herforuden præstegæsteri 4 mk. årl. og kirkegæsteri 4 mk., som hidtil
er givet til Ålborghus af præsten og kirken, stedsmål, sagefald, ægt og
arbejde. Præst og degn skal nyde deres rettighed som hidtil, og
studieskat og cathedraticum forbeholdes dem, som er berettiget dertil.
GK og arvinger skal svare bispe- og provstegæsteri som af arilds tid er
svaret af kirken. Kongekvægtienden skal hospitalet i Ålborg beholde,
da den fra gammel tid er perpetueret dertil. Kirken skal beholde sin
tiende og anden indkomst og provsten sin rettighed. Dog skal GK som
rette patron beholde herligheden over alt det nævnte, og han og
arvinger må selv indsætte kirkeværger, forhøre kirkens regnskaber og
disponere over dens indkomst til kirkens bedste. Han skal holde
kirken ustraffeligt ved lige af dens indkomst. Han må selv bruge
tienden eller fæste den til hvem ham lyster. Hvis nogen nød tilstøder
riget, skal kirken og dens tjenere komme til hjælp som andre gejstlige
og kirker. JR, 11, 198-201. (Jf. Kr.Sk., II, 7).
22.juni (Kbh.) Bevilling. Jens Sørensen afTønning i Skanderborg len
har for nogen tid siden fået kongens bevill. til, at han og hans brødre
må søge godt folk om hjælp til at rangonnere en fangen broder i
Tyrkiet [KB 1648, 108], hvortil der allerede er indsamlet 100 sldl. Han
begærer, at han og hans søskende må dele beløbet, da de nu har fået
sikker viden om, at broderen er død. Dette bevilges, hvis broderen,

som han beretter, er død. JR, 11, 201.
22. juni (Kbh.) Konfirmation på Erik Grubbes fæstebrev af 4. febr.
1648 til ridefoged ved Århusgård Jens Jacobsen i Stadsgård på oppebørselen af brokornet, som Ning herreds bønder giver til vedlige
holdelse af Broeberg bro i Århus. Hans fader Jacob Jensen har haft
den og opladt den til JJ, der må beholde den sin livstid mod at holde
broen ved magt, så bønderne fra nævnte herred eller andre vejfarende
intet kan have at klage over. JR, 11, 202.
22. juni (Kbh.) Bevilling. Laurids Giertsen i Vedsted i Aby s. i Vendsys
sel har andraget, at han for konsistorium i Ålborg er skilt fra sin for 9 år
siden trolovede fæstemø Anne Mikkelsdatter, fordi han havde forset
sig ved lejermål med en kvinde ved navn Maren Lauridsdatter, hvor
for de tilbørligt har udstået kirkens disciplin. Han begærer at måtte
ægte ML, hvilket bevilges, mod at han til hospitalet i Ålborg af yderste
formue giver, hvad Erik Juel eragter, at han kan afse, og beviser, at de
ikke er hinanden nærmere beslægtet, end de må være for at ægte

hinanden. JR, 11,203.
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22. juni (Kbh.) Bevilling. Møller i Gudsø mølle Bertel Marcussen har
andraget, at han ikke alene kort før det svenske indfald på egen
bekostning havde opbygget møllen, men også efter fejden, da den
igen blev ruineret, af egne midler har ladet den reparere. Han be
gærer derfor at måtte beholde den sin livstid for sædv. landgilde og
afgift, og at en af hans sønner efter hans død må få den i fæste for billig
fæste og årl. landgilde. Da Ebbe Gyldenstierne bekræfter hans an
givende, og at begæringen kan imødekommes uden kronens skade,
bevilges det, at BM må beholde møllen på livstid for sædv. landgilde,
og at en af hans sønner, som befindes dygtig dertil, må få den efter
hans død for billig fæste og sædv. landgilde. JR, 11, 204.

22. juni (Kbh.) Ms. til Erik Juel. Rådmand i Alborg Laurids Pedersen
har andraget, at han en rum rid har været by skriver smst., og at der
endnu resterer ham nogle års løn hos borgmestre og råd, som beløber
sig til nogle hundrede daler. EJ skal tilholde borgmestre og råd, at de

uden ophold forskaffer ham den resterende og fortjente løn, så vidt
han beviser, at den med rette tilkommer ham. JT, 12, 127. (Efter Otte
Krags ordre) K.
23. juni (Kbh.) Ms. til Henrik Willomsen. Han har begæret at vide,
hvem der skal have de penge, som endnu kan restere kongen i
Spanien for det bevilgede salt, og som HW har fået befaling til at
akkordere med Manuel Pantoxa om. Kongens faktor i Hamborg
Albert Baldtzar Berns skal have dem for den forstrækning, han har
gjort Christian 4. og riget. HW skal derfor af ham fornemme, hvordan
de kan leveres ham. SjT, 31, 106.
23. juni (Kbh.) Ms. til Laurids Ulfeldt og hospitalsforstander i Hor
sens. De skal, når plads bliver ledig i Horsens hospital, forunde Niels
Madsen underhold og forholde sig med ham lige med andre hospi

talslemmer smst. JT, 12, 127. Indl. l.juni.
24. juni1 (Kbh.) Ms. til Bjørn Ulfeldt. Maren Jens Christensens i
Helsingborg har klaget over, at Johanne Troelsdatter har angrebet
hende på ære, gode navn og rygte og inden tinge med ed og oprakte
fingre som en meneder forsvoret sig. Hun begærer at måtte søge
samme kvindfolk med lov og dom for hendes løgnagtige vidne.
Kongen har derfor befalet hr. Knud Ulfeldt t. Svenstrup at overlevere
JT til BU, og da hun inden tinge med ed og oprakte fingre har svoret
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vidne mod vidne, skal han tiltale hende ved retten og lade ske ekseku
tion efter dommen. SkT, 8, 27. K.
1) Indført ml. breve af 25. maj og l.juni.

24. juni1 (Kbh.) Ms. til hr. Knud Ulfeldt. Han skal overlevere Johanne
Troelsdatter til Bjørn Ulfeldt, som har fået befaling om at tiltale
hende. SkT, 8, 28. K.
1) Indført ml. breve af 25. maj og l.juni.

25. juni (Kbh.) Niels Krag fik brev ufortøvet at begive sig hid. Udt. i

SjT, 31, 107. K.
Tilf.: Ligeså fik Christen Albretsen Skeel også brev at begive sig hid.
K.
25. juni (Kbh.) Hr. Sigvard Urne og dr. Jesper Brochmand fik brev at
erklære sig om fru Sofie Rantzaus, afd. Mogens Gyldenstiernes, jus
patronatus, som hun begærer til sin sognekirke Magleby, »lydende
efter den ordinære stil... og som brevet ang. Sigvard Urnesjus, p. 76.«
Udt. i SjT, 31, 107. (Efter hr. kanslers befaling) K.
25. juni (Kbh.) Bevilling. Sognepr. t. Gamborg s. i Hindsgavl len hr.
Niels Nielsen har andraget, at det er pålagt ham til sin formands enkes

ophold årl. at give 6 pd. byg, hvad han også har gjort de 16 år, han har
betjent kaldet, ham og hans børn til stor trængsel og besværing. Han
andrager nu, at Christian 4. har bevilget, at han og hans efter
kommere må nyde kirkekorntienden af sognet, på hvilken tiende der
er lagt 1 pd. byg mere at give til kirken, end der i begyndelsen er givet.
Han begærer at måtte forskånes for dette pund korns udgift og at nyde
kirketienden for den oprindelige afgift. Det bevilges, at han forskånes
for dette ene pund bygs udgift, så længe han giver de 6 pd. korn til
forgængerens enke. Siden skal han og efterkommere som hidtil igen
give 7 pd. byg årl. til kirken. FR, 6, 52. Indl. 29. maj.
25. juni (Kbh.) Kvittansiarum. Niels Krag t. Trudsholm har gjort
endeligt regnskab for afgiften og den årl. visse og uvisse rente og

indkomst til Lundegård på Mors fra philippi jacobi 1640, da han fik
den efter Mogens Høeg, til årsdagen 1649, da den blev forlenet til Erik
Grubbe. Desuden har han gjort regnskab for sine afgifter og den
uvisse rente og indkomst af det strøgods i Dronningborg, Alborghus
og Hald len, han har været og endnu er forlenet med, fra philippi
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jacobi 1646 til årsdagen 1649. Endvidere har han afleveret forleningsbrevet på Lundegård og forklaret det inventarium, han havde modta
get og nu igen afleveret. Han er intet blevet skyldig efter de på
rentekammeret leverede regnskaber, inventarieregistre, kvittanser
og beviser, og han og arvinger lades kvit, fri og kravsløs i alle måder.
JR, 11, 205. K.
25. juni (Kbh.) Forpagtningsbrev. Indvåner i Hobro Mathias Ibsen
bevilges for 3 år fra philippi jacobi 1649 til årsdagen 1652 for
pagtningen af tolden i Hobro af fremmed øl, malttold, mjød, dansk
eddike og brændevin, som tolderen smst. hidtil har oppebåret. Han
skal herfor årl. på rentekammeret erlægge 40 sidi. Dog skal deri
afkortes, hvad rostockerøl adelen og andre privilegerede får zisefrit,
og hvis Rostock skulle blive beladt med krig eller anden »mærkelig
ulejlighed«, hvorved søfarten og brug og tilførsel af rostockerøl for
hindredes, skal det ligeledes tages i betragtning og afkortes i afgiften,
som kristeligt og ret er. JR, 11, 206. K.
25. juni (Kbh.) Forpagtningsbrev. Borgmester i Århus Anders Lyder
sen bevilges for 3 år fra philippi jacobi 1649 til årsdagen 1652 for
pagtningen af tolden i Århus af fremmed øl, dansk øl, malttold, mjød,

most, dansk eddike og brændevin, som han hidtil efter sin forrige
forpagtning har oppebåret den, mod årl. i rentekammeret at erlægge
500 rd. Dog skal deri afkortes, hvad rostockerøl adelen og andre
privilegerede får zisefrit, og hvis Rostock skulle blive beladt med krig
eller anden »mærkelig ulejlighed«, hvorved søfarten og brug og til
førsel af rostockerøl forhindredes, skal det ligeledes tages i betragt
ning og afkortes i afgiften, som kristeligt og ret er. JR, 11, 207. K.
25. juni (Kbh.) Ms. til Henrik Lange. Sognepr. t. Hee s. i Bøvling len
hr. Jens Christensen Giødstrup har beklaget sig over at være gerådet i
stor vidtløftighed og gældsbesværing både, fordi han i 23 år har måttet
give sin formands efterladte hustru en trediedel af al sin indkomst, og
fordi han i sidste krigstid har lidt stor skade, hvorfor han endnu ikke
har kunnet betale 200 rd., som han i nogle år har skyldt 2 kirker i HLs
provsti, nemlig til Ulfborg kirke 100 rd. og til Hee kirke 100 sidi. HL
har derfor på kirkernes vegne hændet dom over ham og vil videre
søge ham for både kapital og renter. JCG har derfor begæret at måtte
efterlades den resterende rente af hovedstolen, idet han tilbyder at
betale kapitalen snarest. HL skal, når han gør ham rigtig forvaring for
hovedstolen, lade ham være kravsløs for renterne. Dog skal JCG, hvis
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kapitalen bliver stående længere hos ham, give den sædv. rente deraf.
JT, 12, 128. (Efter hr. kanslers befaling) K.
25. juni (Kbh.) Ms. til hr. Henrik Rantzau. Han skal straks begive sig
til Kbh., hvor han skal få kongens vilje at vide. JT, 12, 128. K.
25. juni (Kbh.) Ms. til dr. Jacob Matthiesen og hospitalsforstanderne i
Arhus.1 Tyge Kruse t. Balle[gård] begærer i magelæg en Horsens
hospitals gd. i sognet ved hans gd. i Falslev, som Thomas Christensen
påbor, imod en gd. i Hindborg s., kaldet Hestelund, som Knud
Christensen og Søren Christensen påbor. Adressaterne skal erklære,
om det tilbudte uden hospitalets skade kan undværes mod det til
budte. JT, 12, 128. (Efter hr. kanslers ordre) K.
1) Skal fmtl. være Horsens. Både indførslen og K taler om en gd. tilh. Horsens hosp.
Adressen på K, hvis datering iøvr. er rettet fra 13. dec. 1648, er rettet fra »hospitals
forstandere i Horsens« til Laurids Ulfeldt. Udskriften på K har »hospitalsforstander
i Airss«.

25. juni (Kbh.) Ms. til hr. Oluf Parsberg. En kronens tjener Niels
Jensen i Herschend i Skanderborg len har andraget, at han på her
redagen er fradømt sin gd., og begærer, at han må beholde afgrøden
at det, som allerede er i jorden. Kongen godkender, at han må
beholde avlen heraf, dog på den betingelse, at den, når den indhøstes,
skal »udtæres« der på stedet. JT, 12, 129.

26. juni (Kbh.) Bevilling. Jfr. Jytte Gyldenstierne får på hendes hidti
dige værge, Henrik Gyldenstierne t. Svanholms begæring bevill. til at
være sin egen værge, så hun selv må oppebære og råde for indkomsten
af sit gods, dog på det vilkår, at hun intet af dette må afhænde uden
hendes rette værges samtykke. FR, 6, 53. K.
Tilf.: Ligesådant brev fik jfr. Anne Gyldenstierne.
26. juni (Kbh.) Ms. til Niels Krag. Kongen har fundet for godt, at
fastelavnsborgmestre i Arhus herefter skal afskaffes. Han skal for

ordne 2 vederhæftige og forstandige dannemænd til borgmestre
smst., som kan forrette, hvad der vedkommer borgmesterbestillin
gen, og administrere enhver lov og ret. JT, 12, 129. K. (Tr.: J.R.
Hiibertz, II, 136).
27. juni (Kbh.) Ms. til jægermester. Fru Pernille Banner t. Assendrup
har 4 gde i kongens vildtbane i Vordingborg len. Imod, at hun intet
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skal lade skyde i vildtbanen, har kongen bevilget hende 8 dyr årl., 4
store og 4 små, som jægermester på begæring skal levere hende uden
betaling. SjT, 31, 107.
27. juni (Kbh.) Jægermester fik brev at lade Rasmus Nielsen i Arhus til
sin datters bryllup mod betaling få 2 rådyr og at lade dem skyde i

Skanderborg len. Udt. i SjT, 31, 107. K.
27. juni (Kbh.) Ms. til hr. Joakim Gersdorff. Han har tidligere fået

befaling at lade afregne med hr. Iver Krabbe om jus patronatus til
Fulletoffte kirke, hvori ikke var specificeret 4 td. alterhavre, 1V2 mk. af
præstegden og 12 sk., som årl. svares af Espinge præstebol. Han skal
derfor anslå også dette i hartkorn sammen med det øvrige til nævnte
jus hørende og afregne endeligt derom med IK. SjT, 31, 107. Orig. i
DKanc. B 172.
27. juni (Kbh.) Wulff Hieronimus von Kratz fik bevill. til ved sin
sognekirke i Sirekøbing på egen bekostning og uden skade for kirken
at måtte lade opbygge sit begravelsessted. Udt. i SkR, 6, 75. (Efter hr.

kanslers befaling) K. Indl. 21. juni.
27. juni (Kbh.) Konfirmation på hr. Oluf Parsbergs fæstebrev af 21.
febr. 1648 til Peder Pedersen på Akær og hustru Maren Nielsdatter på
kongekorntienden af Odder s., som Morten Knudsen i Balle tilforn
havde i fæste og har opladt til dem. De må beholde den i begges livstid,
medmindre kongen forordner det anderledes. De har erlagt det sædv.
stedsmål og skal svare den sædv. afgift: 7 ørte rug, 7 ørte byg og 2 ørte
havre i godt, rent og ustraffeligt korn. Sognemændene i Odder s. skal
tiende retfærdigt i kærven efter recessen, så PP og MN ikke kan
beklage sig derover. JR, 11, 207.

28. juni (Kbh.) A.b. Sognepr. på Møn mag. Anders Pedersen Hegelund har forset sig i sit kald, idet han har forbudt en ved navn Christen
Andersen at gå til Guds bord og vist ham ned fra alteret. Det er
begæret, at sagen uden videre trætte og proces må blive optaget, og
forseelsen eftergivet APH. Da kongen af superintendent over Sjæll.
stift dr. Jespers erklæring erfarer, at der ikke tidligere har været
klagemål over hans lærdom eller levned, har han på APHs begæring
denne gang tilgivet ham forseelsen, så han må forskånes for al yderli
gere tiltale på den betingelse, at han herefter har sit kald og embede
bedre i agt og forretter det i rolighed og gudsfrygt uden videre
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påklage. Og han skal af sin formue give 50 rd., som efter bispens
anordning skal uddeles blandt de fattige der på landet. SjR, 22, 207.
Indl. 7. juni.
28. juni (Kbh.) Jægermester fik brev at lade Jørgen Rosenkrantz til
afd. fru Ide Langes begravelse mod betaling få 2 store og 4 små dyr.

Udt. i SjT, 31, 107. Indl. 22. juni.
28. juni (Kbh.) Kvittansiarum. Erik Juel har aflagt endeligt regnskab
for den visse afgift og al anden uvis indtægt og udgift af Lundenæs slot
og len, fra han fik det i forlening philippi jacobi 1646 efter Iver Vind t.
Nørholm, og til årsdagen 1648, da det blev forlenet til Palle Rosen

krantz. Han har ligeledes gjort regnskab for afgiften af Lønborg
Bispegårds visse indkomst og for det uvisse af dette len, som Hartvig
Sax har i forpagtning. Desuden for penge- og bådsmandsskatter samt
korn-, kobber- og tinskatter i lenene. Han er intet blevet skyldig og
lades med sine arvinger kvit, fri og kravsløs. JR, 11, 209. K.
28. juni (Kbh.) Ms. til Randers hospitals forstander. Kongen har

bevilget Jens Mikkelsen af Vitved i Skanderborg len at komme i
Randers hospital. Han skal modtage ham, når der bliver plads ledig,
forordne ham underhold og forholde sig mod ham lige med andre
hospitalslemmer smst.JT, 12, 130.
28. juni (Kbh.) Ms. til Steen Holgersen Bille og bispen i Ålborg. Hvad
kapellan til Vrå kirke i Vendsyssel hr. Daniel Jensen har andraget, kan
de se af hans hosføjede supplikation. De skal snarest erkyndige sig om,
hvem der har kaldet nævnte kapellan og med hvilken kondition, og
hvorledes hans formænd plejer at kaldes. De skal desuden snarest til
kancelliet indsende kopi af det Christian 3.s brev af 1558, som han

påberåber sig, for at kongen deraf kan blive videre informeret om
sagen. JT, 12, 130. (Efter Otte Krags ordre) K.
29. juni (Kbh.) Mag. Knud Dinesen fik bevill. at måtte for nogen
anden befordres til kald i Danmark og fyrstendømmet Slesvig. Udt. i

SjR, 22, 207.
29. juni (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev, når tid er, i sit len at lade
indsamle og til kongens vinskænk på Frederiksborg velforvaret sende
så mange hindbær, som kan fås, da de skal bruges til kongens egen
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fornødenhed. Udt. i SjT, 31, 107. K. Orig. (til Otte Pogwisch) i
Frederiksborg lens ark., LAK.
Tilf.: Ligesådant brev fik Oluf Brockenhuus, Otte Pogwisch og hr.
Niels Trolle. K.
29. juni (Kbh.) Ms. til Otte Pogwisch. Kongen har bevilget tilsyns
manden i den lille dyrehave ved Frederiksborg slot at måtte nedbryde
og andetsteds genopføre det hus, som vandkunsten tidligere har
været i. OP skal udvise ham en plads ved Frederiksborg, hvor han
bekvemmeligst kan genopbygge det. SjT, 31, 107. K. Orig. i Fre
deriksborg lens ark., LAK.
29. juni (Kbh.) Bevilling. Borger i Hasle Peder Hansen er den 9. maj
1640 af Christian 4. og rigsrådet pga. adskilligt, som han havde
begået, dømt til ikke at måtte bo på Bornholm. Han begærer nu at
måtte flytte dertil igen og søge sin næring dér, hvilket bevilges på det
vilkår, at han forholder sig vel. SkR, 6, 75. (Efter Otte Krags ordre) K.
Indl. 31. maj.
29. juni (Kbh.) Bevilling. Borgmestre og råd samt alle »emterne« med
menige borgerskab i Odense har begæret det privilegium, at der på
alle sager, som falder til bytinget, må kendes og dømmes af borgme
stre og råd, og at der på det, de således afsiger, ikke må appelleres til
nogen anden, eller deres domme indstævnes for andre end kongen
selv og rigsrådet. Dette bevilges, for så vidt angår sager mellem
borgerne indbyrdes eller mellem dem og fremmede. Men hvis bøn
derne i omegnen har noget at søge borgerne i Odense for, og der heri
afsiges kendelse på bytinget, skal sådanne sager som hidtil påkendes

af landsdommeren i Fyn. FR, 6, 56-57. (Efter hr. kanslers befaling) K.
(Tr.: CCD, V, 602). Indl. 12. nov. 1648 og 29. juni 1649.
30. juni (Kbh.) Bevilling. Indvånere i Korsør Casper Brandt og Iver
Iversen får på borgerskabets vegne på 3 år fra philippi jacobi 1649 til
årsdagen 1652 bevill. på at beholde kronens told i Korsør på fremmed
øl, dansk øl, malttold, mjød, dansk eddike og brændevin, som tolder

ne smst. hidtil har oppebåret. De skal årl. herfor i rentekammeret
svare 180 rd., dog at kortes det rostockerøl, adelen og andre privile
gerede får zisefrit. Og hvis Rostock blev beladt med krig eller anden
»mærkelig ulejlighed«, hvori søfarten og rostockerøls brug og tilførsel
hindredes, skal det ligeledes considereres og komme til afkortning i
afgiften, som kristeligt og ret er. SjR, 22, 208.
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30. juni (Kbh.) Hr. Henrik Huitfeldt fik kvittansiarum på Landskrone
len »lydende som de ordinære«. Udt. i SkR, 6, 76. K.
30. juni (Kbh.) Kvittansiarum. Lensmand på Riberhus og Møgeltøn
der hr. Gregers Krabbe har gjort endeligt regnskab for den visse rente
og indkomst af Hindsgavl len fra philippi jacobi 1627, da han fik det

efter Hans Pogwisch, til årsdagen 1639, da Hans Lindenov blev for
lenet med det. Han har også gjort regnskab for den uvisse indkomst og
for de penge-, korn- og madskatter og andre kontributioner, som er
påbudt i lenet, desuden har han gjort besked for den godvillige kontribution, adelen i lenet bevilgede til den nye befæstning ved Kiel, og for
de penge, han af kongens eget kammer og en del lensmænd i Danmark
modtog til at betale krigsfolkene i Holsten og andre med. Desuden har
han gjort besked for de penge, han har oppebåret afkommissærerne i
Sjæll., Skåne og Fyn, samt forklaret det inventarium, han har modtaget
til slottet og lenet og igen afleveret, og afleveret sit forleningsbrev. Han
er intet blevet skyldig efter de i rentekammeret indleverede regn
skaber, mandtalsregistre, kvittanser, inventarier og beviser, og kon
gen lader ham og arvinger kvit og kravsløs. FR, 6, 54. K.
Tilf.: [Diverse, normalt på kvittansiarier forekommende noteringer
og underskrifter].
30. juni (Kbh.) Ms. til Henning Pogwisch og Peder Brockenhuus.
Borger i Odense Erik Jørgensen har andraget, at han i forleden fejde
efter begæring har lånt afd. Otte Kaas en del løsøre, da han holdt hus i
EJs gård i Odense. De udlånte mobilia og løsøret er efter OKs død
blevet registreret med dennes efterladte gods og formue dér i gården
og hensat under forsegling til kreditorernes betaling. Han har derfor
begæret befaling til adressaterne om at bryde forseglingen og levere
ham, hvad der befindes at tilhøre ham, og at ryddeliggøre hans gård

for det øvrige. De skal med kgl. fuldmagt udføre det begærede og efter
registrering af det, der ikke bevisligt tilhører EJ, hensætte det i god
forvaring hos byfogden eller andetsteds. FT, 7, 37.
u.d.juni' (Kbh.) Ms. til hr. Anders Bille, hr. Gregers Krabbe og hr.
Oluf Parsberg. Da de vel selv ved at erindre, hvilke domme der på
nærværende herredage er overgået Joakim Beck t. Gladsaxe, skal de
lade kongen vide deres betænkning over, om han billigen fortsat kan
forestå Silkeborg len, eller om kongen ikke med rette bør gøre foran
dring derpå. JT, 12, 124. (Efter Otte Krags ordre) K.
1) Indført ml. breve af 17. og 18. juni. Heller ikke K er dateret.
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l.juli (Kbh.) Kvittansiarum. Erikjuel har gjort endeligt regnskab for
den uvisse rente og indkomst af Panumgård, fra han fik den philippi
jacobi 1640 efter Gregers Krabbe og til årsdagen 1646, da den blev
forlenet til Henrik Below. Han har desuden gjort regnskab for den
visse og uvisse rente og indkomst af det gods, som er lagt under
Panumgård fra Alborghus len i forrige åringer. Desuden har han
afleveret forleningsbrevet, og han er intet blevet skyldig, hvorfor han
og arvinger lades kvit, fri og kravsløs. JR, 11, 210. K.

l.juli (Kbh.) Ms. til Ribe kapitel. Laurids Skinkel t. Gerskov har været
forlenet med et gejstligt beneficio i kapitlet. Han har nu begæret at må
holdespro residente, idet han derimod forbinder sig til at søge »temper«
dage, som han også har gjort tilforn. Kapitlet skal holde ham pro
residente og tilstede ham at nyde de privilegier, som forundes andre
residerende canonici i kapitlet. JT, 12, 130.

2. juli (Kbh.) Hr. Tage Thott, hr. Joakim Gersdorff og Henrik Ramel
fik brev straks her i byen at forhøre Gunde Rosenkrantz’ regnskaber
for den skånske landekiste, som han i nogle år før den sidste krig og
under denne har forvaltet, og efter deres befundne beskaffenhed
kvittere ham tilbørligt derfor. Udt. i SjT, 31, 108. (Efter Otte Krags
ordre) K. Indl. 30. juni.

3. juli (Kbh.) Johan Hebdiousskj og Paulus Wintter, bøhmiske for
drevne præster, fik bevill. at søge godt folk her i riget om hjælp. Udt. i
SjR, 22, 208.
3. juli (Kbh.) Jægermester fik brev, at afd. Fru Anne Basses arvinger
mod betaling må få 2 store og 2 små dyr. Udt. i SjT, 31, 108.
3. juli (Kbh.) Ms. til Bjørn Ulfeldt. Han har for nogle dage siden fået
kongens befaling til at lade tiltale Johanne Trudsdatter og derefter
lade ske eksekution. Jens Pedersen og Peder Olufsen har også be
gæret, at Birgitte Augustinsdatter og Poul Kruse også må tilholdes at
blive til stede og svare til, hvad dem med rette bliver tiltalt, og kongen
har befalet Gunde Rosenkrantz at lade BU tilstille BA og PK. Han skal
lade dem alle tre holde alene i forvaring, når de af nogen tiltales, så de
kan svare til, hvad de bliver tiltalt for og den ene lige så vel som den
anden lide efter, hvad lov og ret medfører. Hvis nogen vil sætte
borgen for at holde dem til stede til sagens afslutning, godkender
kongen, at BU tager borgen af dem og lader deres modparter føre
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deres sager mod dem. Dog må Birgitte og Poul ikke komme i Maren
Jens Christensens hus eller Jens Christensen borge for dem. SkT, 8,
42. K.
3. juli (Kbh.) Ms. til Gunde Rosenkrantz. Peder Olufsen og Jens
Pedersen har begæret, at Birgitte Augustindatter og Poul Kruse, som
nu senest var for retten her, må tilholdes at blive til stede og svare til,
hvad nogen kunne have at tiltale dem for. Han skal lade dem levere til
lensmand på Helsingborg Bjørn Ulfeldt, for at retten des bedre med
alting kan have sin gang. SkT, 8, 43. (Efter hr. kanslers eget koncept)

K.
3. juli (Kbh.) Ms. til Hans Bille og hr. Ebbe Ulfeldt. De har tidligere
fået befaling om at likvidere noget gods, som Sigvard Brockenhuus t.
Ullerup begærer i magelæg med kronen. Kongen erfarer, at de for
sine årsagers skyld ikke endnu har indsendt likvidationen til kan
celliet. Da kongen af hr. Frands Pogwisch’ erklæring og af den gransk
ning, der er gjort til tinge, erfarer, at gdene ikke er så gode på
ejendom, at deraf årl. kunne gives dobbelt skyld og landgilde efter
deres tilbud, skal adressaterne nu uden videre betænkende og ophold
fortsætte med godsets likvidation, såvel med det, SB begærer af

kronen, som det, han tilbyder derimod, så han snarest kan komme til
ende med det bevilgede mageskifte. JT, 12, 131.
4. juli (Kbh.) Ms. til hr. Joakim Gersdorff. Kongen har til hr. Gregers
Krabbe afstået kronens højhed og jus patronatus og korntienden til
Hornum kirke i Ålborghus len. JG skal afregne med GK, for så vidt
kongetienden angår, efter den takst, som den af de dertil forordnede
kommissærer er anslået til, nemlig 50 rd. pr. td., og siden afskrive
beløbet på Christian 4.s gældsbrev til GK for forstrækninger til kro
nen. SjT, 31, 108. K. Orig. i DKanc. B 172.
4 juli (Kbh.) Hospitalsforstanderen i Helsingør fik brev at modtage
Anders Jensen i hospitalet, når der er plads ledig. Udt. i SjT, 31,108.

4. juli (Kbh.) Bevilling. Sognepr. t. Husie og Schrebelinge sogne i
Skåne hr. Jens Jensen har andraget, at hans sogne i forleden krigstid
er ganske ødelagt, især er hans præstegd. ganske ruineret og næsten al
hans gods og formue frataget ham, hvorved han er gerådet i armod og
ikke formår at genopbygge præstegden, hvis han ikke får hjælp. Det
bevilges, at hver kirke i Skåne stift, som har forråd, kommer ham til
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undsætning med 1 rd. Fogder, embedsmænd og alle andre, som det
vedkommer, skal være ham behjælpelig med at få hjælpen. SkR. 6, 76.
K. Indl. 9. maj.
Tilf.: Ligesådant brev fik sognepr. t. Knestrup s. hr. Hans Stisen.
4. juli (Kbh.) Forleningsbrev. Peder Lange har tilsagt kongen at ville
være landsdommer i Jyll. og aflagt sin landsdommered. Han forlenes
for landsdommerbestillingen med Skt. Hans klosters gods i Viborg og
med Asmild kloster med bønder og tjenere, herlighed og rette til
liggende, vist og uvist, aldeles intet undtaget, efter Mogens Høeg t.
Kærgårdsholm. Han skal nyde det indtil videre, kvit og fri. Han skal
holde klosteret ved god hævd og bygning og bønderne ved skel, ret og
lov og ingen besvære med ny indfæstning eller andet usædvanligt
pålæg, ej heller forhugge eller lade forhugge skovene. JR, 11, 211. K.

4. juli (Kbh.) A.b. til kongens undersåtter: riddermændsmænd, fruer
og jomfruer, borgere, bønder og menige almue i Nørrejyll. Peder

Lange er beskikket til landsdommer i Nørrejyll. og skal hjælpe en
hver, som kommer til ham, til lov og ret. De skal agte og holde ham
tilbørligt for deres landsdommer og søge deres ret hos ham, og han
skal hjælpe dem alle til lov og ret i sager, som bør ordeles til landsting.
JR, 11, 211. K.
4. juli (Kbh.) Følgebrev. Kronens bønder under Skt. Hans kloster i
Viborg og Asmild kloster, som Mogens Høeg senest har haft i forsvar,
skal nu gøre og give Peder Lange på kongens vegne og ingen anden
deres årl. landgilde og gæsteri, sagefald, ægt, arbejde og al anden
rente og rettighed, som de plejer at gøre og give. PL skal til gengæld
holde dem ved lov, skel og ret og ikke tilstede nogen af dem at
forurettes. JR, 11, 212. K.

4. juli (Kbh.) Overleveringsforretning. Erik Grubbe og hr. Frands

Pogwisch skal med kgl. fuldmagt være til stede, når Mogens Høeg
overleverer Skt. Hans kloster og Asmild kloster til Peder Lange. De
skal til PL overdrage, hvad inventarium, breve, registre, jordebøger
og alt andet, der findes ved kloster og len og bør overleveres. De skal
besigtige bygningerne på klostre og ladegde, hvorledes de er holdt
ved magt, og granske skovene og erfare, om de er fredet og holdt ved
magt. Deres forretning skal de give beskrevet til PL. JR, 11, 213. K.
4. juli (Kbh.) Konfirmation og fæstebrev af 25. febr. 1649 fra lens-
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mand på Skivehus Ebbe Ulfeldt til rentemester Jørgen Rosenkrantz
på kirkekorntienden af Torum s. i Skivehus len. JR skal i indfæstning
give 30 rd. in specie, som føres kirken til indtægt i førstkommende
regnskab, og i årl. afgift 6 ørte rug, 12 ørte byg og 12 ørte havre, at
levere kirkeværgerne inden fastelavn i godt, rent og ustraffeligt korn.
Ved konfirmationen bevilges det, at også JRs hustru sin livstid må
nyde tienden, dog at JR efter eget tilbud giver nyt stedsmål. JR, 11,
213. Indl. 28. juni.
5. juli (Kbh.) Falk Gøye fik brev at lade indtage 2 af hr. Ebbe Ulfeldts
sønner, Jacob og Henrik Friis, når han begærer det, for der i akademi
et i 3 år frit at lære deres eksercitier. Udt. i SjT, 31, 108.
5. juli (Kbh.) Peder Juel fik brev, at han til det forestående barsel i kort
tid må forløves herned, dog at han før sin bortrejse notificerer det og
tager afsked på tilbørlige steder. Udt. i SjT, 31, 108. K.
5. juli (Kbh.) Konfirmation på Christian 4.s bevill. af 16. jan. 1632 [KB
1630-32, 661] for Bartholomeus Haagensen på et kalkværk ved Mal

mø. SkR, 6, 77-78. K.
5. juli (Kbh.) Ms. til Bjørn Ulfeldt. Han skal forskaffe nærværende
møller i Haderslevhus len 4 møllesten til en kongen dér tilhørende
afbrændt mølles reparation. Mål og størrelse udviser hosføjede tråd,
hvorom mølleren også selv skal vide at berette mundligt. SkT, 8,43. K.

5. juli (Kbh.) Ms. til Kjeld Krag. Otte Thott t. Næs har til magelæg
begæret alle kronens gde i Klørup i Malmøhus len - imod hans gde i
Klagstrup, Giessinge og Ørmølle i samme len. Da hans fader er
forlenet med Malmøhus len, kan han ikke erklære sig derom, hvorfor
KK skal erklære, om det begærede kan undværes mod det tilbudte.
SkT, 8, 44. (Efter hr. kanslers befaling) K.
5. juli (Kbh.) Hr. Knud Ulfeldt og bispen i Skåne fik brev om jus
patronatus, som Otte Thott t. Næs begærer til Saude og Strøe kirker i
Landskrone len. Udt. i SkT, 8, 44. K.
5. juli (Kbh.) Ms. til Jochum v. Buchwald og Niels Harboe. Lensmand

på Segeberg hr. Casper v. Buchwald og Henrik v. Buchwald t. Store
Natsøe [Nordsee] samt fru Catrine Wensin i Hamborg har ved deres
fuldmægtig Peder Nielsen andraget, at adressaterne for nogen tid
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siden af Fynbo landsting er udmeldt til for adskillig gælds skyld at gøre
afd. Claus v. Buchwalds arvinger indførsel i CBs løsøre eller jorde
gods, men at ingen likvidation ved dem er sket mht., hvad arvingerne
kan tilkomme af det, adressaterne skal have indført dem i, og hvad der
endnu kan restere dem af den fordrende sum, fordi adskilligt først
skulle påkendes af kongen og rigsrådet på herredagene, og da der nu i
seneste herredage er dømt om alle tvistige poster, anholder de om
denne befaling: adressaterne skal med kgl. fuldmagt indstævne de
interesserede for sig og siden gøre endelig likvidation over indførslen.
FT, 7, 39.
5. juli (Kbh.) Ms. til fru Christence Lindenov. Færgemændene i
Middelfart har begæret at måtte forskånes for den told, som er påbudt
færgerne. Kongen godkender, at de indtil videre må forskånes herfor.

FT, 7,40. Indl. 16. maj.
Tilf.: Ligesådant brev fik hr. Jørgen Brahe om færgemændene i
Assens.
5. juli (Kbh.) Kvittansiarum. Gregers Krabbe har gjort endeligt regn
skab for den uvisse rente og indkomst af Pandumgård, fra han fik den i
forlening philippi jacobi 1623 efter Gunde Lange, og til årsdagen
1640, da Erikjuel blev forlenet med den. GK har desuden nu afleveret
sit forleningsbrev. Han er intet blevet skyldig og lades med arvinger

kvit, fri og kravsløs. JR, 11, 215. K.
5. juli (Kbh.) Konfirmation på Christian 4.s. bevill. af 13. febr. 1639
[KB 1637-39, 677] til Axel Gans på at overtage sin moders gd. i
Ødsted.JR, 11, 216. K.

5. juli (Kbh.) Ms. til Oluf Parsberg. Skriver på Skanderborg slot Peder
Hansen begærer mod betaling efter uvildige mænds vurdering at
måtte forundes nogle af det gamle nedfaldne hus’ mur- og tagsten på
Ring kloster til et hus, han agter at bygge ved Skanderborg slot. Da OP
erklærer, at det vil være til ringe skade for kongen, da tagstenene er
gamle og næsten fordærvede, og de bedste af murstenene er henført
til slottet, samt at de andre stjæles om natten, godkender kongen, at
PH for betaling efter uvildige mænds vurdering må få en del af det
gamle nedfaldne hus’ mur- og tagsten, som han dog skal hente på
egen bekostning. JT, 12, 131. K. Orig. i Skanderb. og Akær lensrgsk.
5. juli (Kbh.) Ms. til Henrik Lange. Christian 4. har den 14. maj 1642
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[KB 1642-43, 146] befalet ham, at han af kirkerne i sit provsti, som
havde formue, skulle indfordre 125 rd. til reparation af Sæby kirke.
Borgmester og råd i Sæby har andraget, at lidet eller intet af disse
penge er erlagt, hvorfor kirken ikke endnu efter Christians 4.s inten
tion er blevet repareret. Han skal snarest erklære, om befalingen ikke
er efterkommet og af hvad grund. JT, 12, 132. (Efter Otte Krags
ordre) K.
Tilf.: Ligesådant brev fik Gunde Lange ang. 50 rd. af hans provsti
og Niels Krag om 125 rd. af hans provsti.
5. juli (Kbh.) Ms. til Erik JueL Christian 4. har den 14. maj 1642
befalet dav. lensmand på Alborghus Gunde Lange, at han af kirkerne i
Vendelbo stift, som havde formue, skulle indkræve en sum penge til
Sæby kirkes reparation. Da borgmester og råd i Sæby har andraget, at
lidet eller intet heraf er erlagt, skal han undersøge, om befalingen ikke
er efterkommet og af hvad årsag. JT, 12, 132. (Efter Otte Krags ordre)

K.
Tilf.: Ligesådant brev fik Niels Krag om de penge, Erik Grubbe i
Århus stift skulle indsamle, og hr. Frands Pogwisch om dem, som
Jørgen Seefeld i Viborg stift skulle have indsamlet.
6. juli (Kbh.) Ms. til Jørgen Kruse, Christoffer Hvas, Axel Urne og
Claus Dyre. Niels Arenfeldt har andraget, at alle midler og veje til hans
nødtørftige livsophold er ham betaget, fordi hans hustru besidder

godset og ikke vil bekvemme sig til at meddele ham noget deraf til
hans underhold. Han har derfor begæret, at adressaterne måtte
deputere og tilforordne ham nogen årl. indkomst af godset til at leve
af. De skal med kgl. fuldmagt indstævne NA og hans hustru fru Karen
Dyre for sig og forlige dem om, hvad de efter godsets og formuens
beskaffenhed eragter, at han årl. skulle have af godsets indkomst til sit
nødtørftige underhold. Og hvis hun ikke godvilligt vil bekvemme sig
eller akkommodere, skal de på bedste måde og med vigtigste argu
menter ske kan overtale hende dertil, da der ikke findes andre midler
til hans underhold, og det heller ikke er tilbørligt, at han skal leve i
elendighed og hun alene besidde godset. Dog skal de have i agt, at der
ikke derved sker hende for meget forkort, så hun derover siden skulle
lide nød, men at de gør deres bedste til, at de begge så vidt muligt kan
blive hjulpet og holdt ved magt.JT, 12, 133.
6. juli (Kbh.) Ms. til Gunde Rosenkrantz. Hr. Frederik Reedtz be
gærer til mageskifte flg. gods i Kalø len: i Sønderhald h. Koed kirke-
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gård (Mads Andersen), 2 gadehuse (Rasmus Andersen og Jens Mik
kelsen) på samme gds grund i Koed, i Mols h. i Strandkær 1 gd.
(Mikkel Knudsen) og 1. gd. (Søren Rasmussen) - imod flg. gods i Voer
h.: i Lundum s. og by 3 gde (Søren Sørensen, Anders Pedersen og
Enevold Nielsen) og 3 gadehuse i Lundum skov. GR skal erklære, om
det begærede gods kan undværes af lenet, og om det tilbudte er
tilstrækkeligt vederlag. JT, 12, 133. K.
7. juli (Kbh.) Ms. til hr. Tage Thott. Indvåner i Hobro Mattis Ibsen har
andraget, at han i forleden herredag er tildømt at betale noget børnegods til præst i Raarup hr. Hans Henriksen, hvilket børnegods tidl.
borger i Lund, afd. Jens Bloch efter Christian 4.s befaling har modta
get og forestået til sin død. Dommen melder, at Søren1 Blochs arvin
ger skal stå HH til rette, så vidt ikke kan fås efter Jens Blochs nøjagtige
»opretning«. MI er derfor forårsaget til at besøge JBs bo og har ladet
det registrere, så vidt det blev fremvist, og der findes efter hans
beretning deri nogenlunde midler til præstens betaling. Han begærer
derfor at blive hjulpet tilrette heri. Da det er børnegods, der søges,
som billigvis forud bør udlægges af boet, skal IT tilholde borgmester
og råd i Lund, at de uden ophold hjælper MI til rette, at han afJBs bo,
så vidt det kan strække, efter loven og recessen forud kan få det
børnegods, som JB har modtaget, så han siden kan fyldestgøre kon
gens og rigsrådets dom. SkT., 8, 45. (Efter hr. kanslers ordre) K.
1) Således også K. Skal vel være Jens.

7. juli (Kbh.) Bevilling. Jens Pedersen i Bejstrup i [0.] Han h. har
begæret at måtte beholde og bruge en ødegds jord, som længe har
været usået, fordi den har været ganske forsky Idet, for 2. td. byg årl.,
som den har været takseret for. Da Steen Bille bekræfter hans an
givende, bevilges det begærede. JR, 11,216. Indl. 24. maj.
7. juli (Kbh.) Konfirmation på fæstebrev af 28. aug. 1648 fra lens
mand på Alborghus Erik Juel til Manderup Due på kirkekorntienden
afVindblæs s. på livstid. Indfæstning og stedsmål beløber sig til 13 rd.,
og den årl. afgift udgør 3 pd. rug, 3 pd. byg og Vi pd. havre. Den skal
inden fastelavn leveres til kirkeværgerne eller i hvilken nærmestliggende købstad, de eller EJ tilsiger, i godt, rent og ustraffeligt korn.
Hvis kongen vil henlægge tienden til nogen af sine slotte, klostre eller
gde, skal MD afstå den igen mod at få fæste og stedsmål tilbage.
Vindblæs sognemænd skal tiende retfærdigt i kærven efter recessen.
JR, 11, 217.
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7. juli (Kbh.) Bevilling. Tidl. borgmester i Sæby Hans Nielsen har
andraget, at han for den tjeneste, han i forleden fejde har gjort
Christian 4. er blevet udplyndet og forarmet af de svenske. Han
begærer derfor for sin tjeneste at bevilges afgiften af en bondegd.
(Niels Nielsen) i Haw [Langhov] i Hjaremål s., som årl. skylder 10 td.
byg, 5 td. havre, 1 svin,
mk. gæsteri og 1 pd. smør. Da Steen Bille
erklærer, at gden ligger så langt fra lenet, at der intet andet kan nydes
af den end den bare landgilde, bevilges det, at HN på livstid for sin
gjorte tjeneste til sit underhold må nyde den årl. afgift og landgilde af

gden. JR, 11, 218. Indl. 29. maj.
7. juli (Kbh.) Ms. til Ebbe Gyldenstierne. Der findes i hans len
adskillige løsgængere, som på alfare veje og andetsteds gør de vej
farende fortræd. Han skal gøre sit bedste for at blive dem mægtig, og,
efter at de er pågrebet, hænde dom over dem, idet han ser til, at der
ikke vederfares de vejfarende incommoditet eller fortræd. JT, 12,
134. K.
8. juli (Kbh.) Ms. til hr. Joakim Gersdorff. Willom von Steenvinckel
har andraget, at der på Lavholms afregning, før han blev fordret
derfra af Christian 4., resterer ham en sum penge efter den sidste
afregning, som er gjort med ham derom på renteriet. Han begærer, at

den snarest må blive betalt. JG skal, når han har midler dertil, betale
WS, hvad han med rigtig afregning beviser at tilkomme. SjT, 31,108.
Indl. 1. juli.
8. juli (Kbh.) Ms. til Erik Grubbe. Hvad Kirsten Johansdatter, tidl.
biskop i Arhus dr. Morten Madsens, har andraget, kan han se af
hendes hosføjede supplikation. Han skal snarest erklære sig for kon
gen derom. JT, 12, 134.

9. juli (Kbh.) Else Hansdatter fik bevill. at måtte ægte hvilken person
(dog ikke i de forbudte led), Gud og lykken vil tilføje hende, og at give

10 rd. til nærmeste hospital. Udt. i SkR, 6, 78. K.
9. juli (Kbh.) Bevilling. Claus Sparre har andraget, at han har antaget
en kronens gd. i Harrebierg by i Malmøhus len, som er næsten
forfalden og ruineret. Han begærer derfor nogen forskånelse, og da
hr. Tage Thott bekræfter hans angivende, og at gden er så ringe, at
ingen havde overtaget den uden nogen forskånelse, bevilges det CS at
nyde den fri for landgilde, ægt og arbejde i 2 år, mod at han reparerer
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og opbygger den ustraffeligt og holder den tilbørligt ved lige. SkR, 6,
79. K. Indl. 28. juli.
10. juli (Kbh.) Bevilling. Det bevilges Hans Bremer at udføre 2
hopper frit fra Danmark. Han skal levere dette åbne brev og pas til
tolderne, hvor han udfører dem. SjR, 22, 208.

10. juli (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev at lade Hans Bremer få
2 hopper. Udt. i SjT, 31. 108.
10. juli (Kbh.) Antonij Ernst von Kerbses bryllupsbreve lyder ligesom
Jørgen Kaasespag. 103, 104 mutatis mutandis. Udt. i SjT, 31, 108. Jf.
Orig. i DKanc. B 174. Orig. (til Otte Pogwisch) i Frederiksborg lens
ark., LAK.
Tilf.: Herremændenes og adelens navne findes pag. 105 og 106.

11. juli (Kbh.) Bevilling, Erkart Sterche har længe tjent Christian 4.
som trompeter, og for sin lange tjeneste bevilges ham fra brevets dato,
så længe han lever, at beholde den årl. besolding, proviant og sædv.
hofklædning, som han har haft i Christian 4.s tid. SjR, 22, 209. (Efter
Otte Krags ordre) K.
11. juli (Kbh.) A.b. Adskillige badskærer her i landene udgiver sig for
broksnidere, skønt de kun har ringe eller slet ingen erfaring i den
kunst, og affikserer således fattige folk både penge og helbred. Til
afskaffelse af denne misbrug forbydes strengt nogen badskær at løbe
om i landene og udgive sig for eller lade sig bruge som broksnider,
undtagen dem, som er bosiddende skatteborgere i landet og be
visliggør at forstå og at have lært kunsten. De, som det vedkommer,
skal have tilbørlig indseende hermed, og de, som handler herimod,
skal straffes vedbørligt. SjR, 22, 209. K. (Tr.: CCD, V, 603). Indl. 19.
maj.
11.1 juli (Kbh.) Christoffer Lindenov fik brev at lade skibskaptajn Evert
Charstensen få en anden båd på Bremerholm, som kan eragtes lige så
god som den, der blev frataget ham af de svenske i forleden ufredstid
under Rhuden. Udt. i SjT, 31, 110. (Efter Otte Krags ordre) K.
1) Indført ml. breve af 16. og 17. juli.

11. juli1 (Kbh.) Ms. til Niels Trolle. Han har spurgt, hvordan kongen
vil have forhandlet med borgmester i Roskilde Peder Nielsen, som har
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forset sig mod kongen på skiftet mellem ham og sig selv efter hans
hustru, hvis boslod var forbrudt til kongen, idet han skal have fordulgt
en del »tilstandendes« gæld, som siden er blevet åbenbaret. Kongen
godkender, at PN selv, uden dom, må aftakke fra sin borgmester
bestilling. Og siden skal NT tilholde ham selv at indfordre de 2 fundne
håndskrifter, nemlig Erik Helmersens i Køge på 200 rd. og Sander
Hansens i Roskilde på 400 rd., og, da han har fordulgt dem, straks til
martini erlægge dem til NT, som skal føre kongen dem til regnskab.
SjT, 31, 136. Orig. (dat. 5. sept.) i Roskildegd. lensrgsk.
1) Indført ml. breve af 4. og 5. sept.

11. juli (Kbh.) Hr. Knud Ulfeldt og bispen i Skåne fik brev at erklære
sig om jus patronatus, som hr. Tage Thott begærer til Torløse kirke,
som er sognekirke til hans gd. Eriksholm, og til Barsebæk kirke, som
er sognekirke til hans gd. Barsebæk. Udt. i SkT, 8, 46. (Efter hr.
kanslers befaling) K.
11. juli (Kbh.) Ms. til hr. Niels Krabbe. Skriver og ridefoged på
Sølvesborg slot Bernt Meier har andraget, at en del træer af bøg, »ald«
og noget eg i Giemsøe s. i Sølvesborg len ved Sveriges grænser, nemlig
på Røsholt, Kierlig bygden, Orne, Boefald og Alltieholte skove i sidste
krig er nedhugget for dermed at forhugge vejen, og at deriblandt er
nogle ege, tjenlige til bygning. Han begærer mod betaling at få disse
træer. For at de ikke, om de skulle blive liggende længe, skal for
dærves, godkender kongen, at BM må få dem for uvildige mænds
vurdering. SkT, 8, 46. (Efter Otte Krags ordre) K.

11. juli (Kbh.) Ms. til hr. Henrik Lindenov. Hr. Ebbe Ulfeldt t.
Ovesholm har andraget, at han til Kristianstad kirke har foræret en
lysekrone og til hospitalet 300 rd. i den hensigt at få bevilget et
begravelsessted smst. HL skal af EU erfare, hvor i kirken og af hvilken
vidde og bredde han ønsker det, og siden erklære, om det kan bevilges
ham med disse mål uden skade for kirken og uden præjudice for
andre. SkT, 8, 46. (Efter Otte Krags ordre) K. Indl. 9. juli.
11. juli (Kbh.) Konfirmation på Christian 4.s bestall. af 23. april 1632
[KB 1630-32, 753] for Niels Andersen som salpetersyder i Skander
borg len. JR, 11, 219-221. K.

11.juli (Kbh.) Ms. til Steen Holgersen Bille. Borger i Sæby Knud Holst
og Jens Christensen har andraget, at de har nogle kronens enge ved
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Sæby i fæste, og at mere end halvparten af dem for kort tid siden er
fordærvet af sand og vand, hvorfor de ikke kan forblive ved magt, hvis
de skal svare den sædv. afgift deraf. Da deres angivende bekræftes af
SHB og ved tingsvidne, godkender kongen, at de indtil videre må
nyde engene for halv afgift. JT, 12, 135.
12. juli (Kbh.) Skøde. Hr. Axel Urup t. Belteberg får skøde på kronens
højhed og jus patronatus til Otterup kirke i Helsingborg len samt
kirketienden af sognet og herligheden til præstegden og degnestav
nen, endvidere på kronens rettighed, højhed og herlighed til flg.
kirkejorder, som hører til Otterup kirke: af et hus med 6 skp. jord 2
slettemark, af et lille stykke eng (3 læs), som mølleren i Belteberg
mølle bruger, årl. 5 mk., desuden gives af adskillige bøndergde i
Osmestrup der i sognet 3^2 mk. 7 sk. mønt, endvidere et lille stykke
egeskov i Belteberg mark, som ligger til kirken og »hidtil har været i
forsvar til Belteberg«. AU skal lade kirkens tjenere, præst og degn
nyde deres rettighed som hidtil, ligeså forbeholdes studieskat og
cathedraticum som af arilds tid dem, som er berettiget dertil. Han skal
svare det årl. bispe- og provstegæsteri som af arilds tid. Ingen præst
må kaldes uden at være overhørt af bispen og fundet dygtig. Kongeti
enden skal præsten beholde, da den er perpetueret at følge præste
gden som løn til præsten, fordi han kun har det ene sogn. Ligeledes
skal kirken beholde sin tiende og anden indkomst, og provsten sin
rettighed, dog skal AU som rette patron beholde højheden og her
ligheden over alt det nævnte. Og han skal, om ham lyster, selv
indsætte kirkeværger, forhøre kirkens regnskaber og disponere over
dens indkomst til dens bedste. Han skal holde kirken ustraffeligt ved
lige, og han må selv bruge kirkens tiende eller for billig fæste og afgift
unde den til hvem, ham lyster. Men hvis nogen nød tilstøder riget, skal
kirken og dens tjenere komme til hjælp, som det bliver påbudt, lige
med andre gejstlige og kirker. SkR, 6, 79-82. (Jf. Kr.Sk., II, 7).

13. juli (Kbh.) Ms. til hr. Corfitz Ulfeldt. Han resterer endnu med 485
rd. af Møns lens skatter og skal anordne, at de snarest leveres til
landkommissærerne, da der i disse tider ikke vides andre midler til
militiens underhold. SjT, 31, 109. K.
13. juli (Kbh.) Ms. til hr. Hans Lindenov. Skattemandtallerne fra hans
len siden fastelavn 1641 er endnu ikke, trods forrige befaling, frem
kommet eller klareret, skønt skatterne billigt burde leveres til kom
missærerne og anvendes til militien. Da kongen eragter det højst
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nødvendigt, at de klareres, skal HL snarest og inden 4 uger på
tilbørlige steder lade klarere skattemandtallerne og alt andet, som
resterer af hans len, så den skade, kongen og kronen i det lange løb
kan lide derved, ikke skal tilregnes HL selv, da andre midler til
militiens betaling ikke vides. SjT, 31, 109.
13. juli (Kbh.) Ms. til hr. Sigvard Urne. Han har, trods kongens
påmindelse for nogle måneder siden, ikke gjort rigtighed på renteriet
for det, han resterer med af sine len, og resterer desuden endnu af
skatterne af Roskilde len, mens han var forlenet dermed, med 827 /2
rd., som skulle leveres til landkommissærerne og anvendes til militien. Ej heller er der af Tryggevælde len fremkommet noget mandtal
siden 1641. Så skønt kongen havde billig årsag til at lade procedere
anderledes med dem, som hverken agter recessen eller kongens
påmindelse, har kongen dog endnu én gang for alle villet påminde SU
om inden 4 uger både på renteriet at gøre rigtighed for det resterende
og, hvad skatterne angår, hos landkommissærerne, såfremt kongen
ikke skal nødes til at bruge andre midler. SjT, 31, 109. K.
13. juli (Kbh.) Ms. til hr. Flemming Ulfeldt. Han har, trods kongens
påmindelse for nogle måneder siden, ikke gjort rigtighed på renteriet
for, hvad han af sit len resterer med. Og desuden resterer han med
2.703 ¥2 rd. af skatterne, som skulle leveres til landkommissærerne og
anvendes til militien ... »etc. lydende ord fra ord som det forrige til
Hans Lindenov«. SjT, 31, 109.
13. juli (Kbh.) Ms. til fru Ingeborg Arenfeldt. Der er, trods kongens
for rum tid siden udgangne påmindelse, ikke gjort rigtighed på
renteriet for det, hendes afd. husbond resterer med af Koldinghus len,
ligesom der resterer 293 rd. af lenets skatter, som skulle leveres til
landkommissærerne og anvendes til militien. Kongen vil dog endnu
én gang for alle påminde om, at hun inden 4 uger klarerer på renteriet
og gør rigtighed med landkommissærerne, om han ikke skal nødes at
bruge andre midler. SjT, 31, 109.
Tilf.: Ligesådant brev fik fru Margrete Marsvin for de skatter,
hendes afd. husbond hr. Jørgen Urne resterer med af Vestervig len,
som beløber sig til 422 ¥2 rd. - Ligeså fru Marie Ulfeldt for det, hendes
afd. husbond resterer med af skatternes oppebørsel i Stjernholm len
og gejstligheden.

13. juli (Kbh.) Ms. til hr. Henrik Lindenov. Joakim Beck t. Gladsaxe
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resterer endnu med 3.250 rd. af Kristianstad lens skatter og har endnu
ikke efter påmindelse gjort rigtighed derfor, som han burde, og for
længe siden leveret dem til landkommissærerne til militiens under
hold. HL skal straks på kongens vegne hos JB kræve summen med
rente og søge forsikring eller indførsel i hans jordegods, idet han skal
se til, at det ikke er pantsat eller andre indført deri. SkT, 8, 47. K. Jf.
indl. 24. okt.
13. juli (Kbh.) Ms. til hr. Ebbe Ulfeldt. Han har endnu ikke efter
kongens påmindelse for nogle måneder siden gjort rigtighed på
renteriet for, hvad han måtte restere med til kongen, men resterer
desuden endnu af Kristianstad lens skatter med 1.120 rd., som skulle
leveres kommissærerne til militiens underhold, og af Bornholms len
er intet skattemandtal siden philippi [jacobi] 1646 fremkommet eller
klareret, ligesom han af pengeskatten af Bornholm til martini 1647
skylder 2.388 !/2 rd., foruden at pengeskatten for 1646 på 1.438 lA rd. i
mandtallet skrives at være leveret til kaptajn Jacob Andersen, uden at
det formeldes, efter hvilken ordre det er sket. Så skønt kongen havde
billig årsag til straks at lade procedere anderledes med dem, som
hverken agter recessen eller kongens påmindelse, har han dog endnu
én gang for alle villet påminde EU om senest inden 4 uger at gøre
rigtighed både på renteriet for lenene og hos landkommissærerne for
skatterne, om kongen ikke skal nødes til at bruge andre midler. SkT,
8, 48. K.
13. juli (Kbh.) Ms. til Manderup Due. Afd. Jørgen Ornings arvinger
har trods kongens tidligere påmindelse endnu ikke gjort rigtighed for
990 rd. afAstrup lens skatter fra den tid, han var forlenet dermed, som
for lang tid siden burde være leveret til kommissærerne til militiens
underhold. MD skal straks på kongens vegne gøre anfordring hos
dem og søge forsikring eller indførsel for summen med renter i hans
gods som for hans anden vitterlige gæld, idet han ser til, at godset, som
han modtager til sikkerhed, ikke er pantsat til andre, eller at ikke
andre er indført deri. JT, 12, 135. K.
13. juli (Kbh.) Ms. til hr. Frands Pogwisch. Han har endnu ikke, efter
kongens for nogle måneder siden udgangne påmindelse, gjort rigtig
hed på renteriet for, hvad han kunne restere med af Stjernholms len,
og resterer desuden med regnskaberne for skatternes oppebørsel af
lenet og af gejstligheden i Jyll. Han påmindes derfor én gang for alle
om senest inden 4 uger både på renteriet og andre tilbørlige steder at
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gøre rigtighed for, hvad han er skyldig, om kongen ikke skal nødes til
at bruge andre midler. JT, 12, 135.
14. juli (Kbh.) Ms. til Randers hospitals forstandere. Kongen har
bevilget Hans Lauridsen Bagger at måtte indkomme i Randers hospi
tal. De skal modtage ham, når der bliver plads ledig, og forordne ham
underhold lige med andre hospitalslemmer smst. JT, 12, 136.
16. juli (Kbh.) Hr. Niels Trolle fik brev, at hr. Sigvard Urne er befalet
indtil videre til forlindring for bønderne under Roskilde len daglig at
lade holde en holdsvogn i Køge af sit lens bønder, da der nu ikke
falder så mange rejser gennem Tryggevælde len, som der tidligere
plejede, hvilket er meddelt NT til efterretning, at han indtil videre
alene daglig skal lade holde én holdsvogn af sit len i Køge. Udt. i SjT,
31, 110. K.
16. juli (Kbh.) Ms. til hr. Sigvard Urne. Han har for nogen tid siden
fået befaling, at kronens bønder i Tryggevælde len herefter til for
lindring for Roskilde lens bønder skulle holde halve holdsægter i
Køge, nemlig daglig én holdsvogn, da der nu ikke falder så mange
rejser gennem Tryggevælde len som tidligere. Han skal derfor anord
ne, at der indtil videre daglig af hans lens bønder og tjenere holdes en
holdsvogn i Køge. SjT, 31, 110. K.
16. juli (Kbh.) Ms. til hr. Tage Thott. Møller i Højbroe mølle i TTs len
Jens Madsen har andraget, at han af yderste formue siden freden igen
har repareret møllen, som i forleden fejde er blevet i grund ruineret,
og agter yderligere at opbygge den. Han begærer derfor noget afslag
på den årl. afgift, da det kun er en »gresse« mølle, og byerne, som den
skulle have sin søgning af, er ganske ødelagt. Da IT bekræfter hans
angivende, godkender kongen, at han indtil videre, og indtil landet
kommer til rette igen, så han kan få at male som før, årl. må forskånes
for 2 pd. landsky Idmel. IT skal give meddelelse, når han efter landets
beskaffenhed skønner, at mølleren igen kan give fuld landgilde. SkT,
8, 49. K. Indl. 4. juli.

17. juli (Kbh.) Jørgen Seefeld fik brev at erklære sig om noget gods,
som hr. Frederik Reedtz begærer til mageskifte, nemlig Sueffre
[Snævre i S. Jernløse s.?1], som Hans Olufsen påbor, og Sandby, som
Jørgen Andersen påbor, hvorimod han tilbyder at udlægge sin anpart
i sin gd. og gods iTeestrup2. Udt. i SjT, 31, 110. K. (Jf. Kr.Sk., II, 26).
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1) K har dog også tydeligt SuefFre, et stednavn, som ikke synes at kunne identifi
ceres med andet end Snævre.
2) Således K. Indførslen har Terstrup.

17. juli (Kbh.) Roskilde kapitel fik brev at erklære sig om noget
kapitlets gods, som hr. Frederik Reedtz begærer til magelæg, nemlig i
Aderup, som Peder Madsen påbor, hvorimod han tilbyder at udlægge
en gd. og gods af sit jordegods i Førslev s. og by, Ringsted h., som
Jacob Hansen påbor. Udt. i SjT, 31, 110. K. (Jf. Kr.Sk., II, 26).
17. juli (Kbh.) Ms. til Ejler Høeg og Henning Pogwisch. De skal efter
deres tidligere likvidation gøre endelig afregning mellem lensmand
på Kalø Gunde Rosenkrantz og fru Anne Brahe, afd. Ejler Qvitzows t.
Elved, ang. Elvedgård med tilliggende gods og ejendom, og [opgøre]
hvor meget GR med rette efter sin retmæssige fordring bør betale AB
for det, gården med tilliggende gods kan befindes at være mere værd,
end GRs fordring andrager. Og da GR til AB har afstået en ladegd.,
skal de i betalingen også tillægge ham, hvad han beviser med renter og
hovedstol at have udlagt derfor. FT, 7,41.

18. juli (Kbh.) Ms. til hr. Joakim Gersdorff. Kongen har til hr. Axel
Urup afstået kronens højhed og jus patronatus til Otterup kirke i
Skåne. JG skal lade anslå i hartkorn kirkens tiende og indkomst, som
er 2 mk. af et hus, et stykke eng på 3 læs, hvoraf årl. gives 5 sk., et lille
stykke egeskov kaldet Bosselund, som kirken har bygningstømmer af,
men som dog hidtil har været i forsvar til Belteberg, desuden af
adskillige bøndergde i Ormestrup 3!/2 mk. 7 sk. mønt og tienden i sig
selv, som er 120 skp. byg. Han skal lade det afskrive på Christian 4.s
gældsbrev til AU for, hvad han har forstrakt til kronen. SjT, 31, 110. K.
18. juli (Kbh.) Ms. til hr. Ebbe Ulfeldt. Borgmester og råd samt
menige borgere i Rønne har andraget, at deres havnebro med dens
bolværker er ganske forfalden og nødvendigvis behøver reparation
snarest. De begærer, at kongen vil komme dem til hjælp med træer af
skovene på Bornholm. Da EU bekræfter, at der ikke findes andre
havne på øen, hvor skibene i storm og uvejr kan ligge sikkert, god
kender kongen, at EU udviser dem 50 træer af kronens skove. Han
skal se til, at de anvendes til havnebroens reparation. SkT, 8,50. (Efter
Otte Krags ordre) K. Indl. 4. maj.
18. juli (Kbh.) Ms. til Herluf Mormand. Jomfruerne Anne Munk og
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Edel Munk er for nogle år siden blevet bevilget at sælge nogle bøndergde, som de begge har lod og del i, dog at afd. Morten Pax skulle
have indseende dermed, da deres broder Jørgen Munk t. Haraidskær,
som var deres rette lavværge efter loven, for sin egen besværings skyld
var forskånet derfor. Da MP er død, skal HM i hans sted søge AMs og
EMs bedste, når de sælger deres gde, og medunderskrive til vitterlig
hed. JT, 12, 136. K.
19. juli (Kbh.) Hr. Christoffer Urne og hr. Frederik Reedtz fik brev
snarest at forhøre Christen Skeel t. Valløs regnskaber for forgangen
års skatter og de i landekisten indleverede kontributioner, for så vidt
han har oppebåret dem og igen efter ordre udgivet dem, og efter
deres befundne beskaffenhed og rigtighed kvittere ham derfor. Udt. i

SjT, 31, 111. K.
19. juli (Kbh.) Ms. til hr. Joakim Gersdorff. Mester Hans Kobbersmed
har for nogen tid siden fået kongens anvisning på 30 skippd. kobber i
Norge af Østerdals kobberværk. Da han nu ikke kan få det dér, fordi
kobberet er assigneret til Gabriel Marselis, har kongen befalet hr.
Hannibal Sehested, at han de 3 følgende år skal lade ham få de 30
skippd. kobber, 10 skippd. årl., af den tiende, som tilkommer kronen
af Guldbrandsdals og Rørås’ kobberværker. Ligeledes har kongen
givet borger i Kbh. Albret Skouvart, til drift af hans messingmølle i
Skåne og for hans påkrav hos kronen, anvisning indtil videre på 10
skippd. kobber årl. af nævnte tiender, og givet HS ordre derom. Dette
meddeles JG til efterretning, så de to’s tilkrav kan blive afkortet med

kobberets værdi. Resten af nævnte kobbertiende har kongen anvist
afd. Iver Prips arvinger for det, de efter afregning har til gode hos
kronen for Østerdals kobberværks drift i IPs tid, dog med det vilkår, at
de skal contentere alle, som har noget at fordre for værkets drift i IPs
tid, så kongen kan blive forskånet for videre overløb heri. SjT, 31, 111.
19. juli (Kbh.) Forordning om adelens bryllupper og begravelser. Da
der forårsages stor uskikkelighed derved, at adelige bryllupper og
begravelser ikke endes så betids, at andet derefter kan forrettes i
kirkerne, fastsættes det, at tjenesten i forbindelse hermed skal være
endt senest kl. et. I modsat fald skal de, der gør brylluppet eller
begravelsen, betale 1.000 rd. til nærmeste hospital, hvilket beløb
lensmanden straks skal indkræve eller selv betale. Forsømmer han
det, skal hospitalsforstanderen angive det. Den præst, som vier eller
begraver adelsfolk efter kl. tolv, skal have sit kald forbrudt. Og hvis
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klokkeren stiller klokken tilbage, skal han straks afsættes. Med adelige
begravelser skal i øvrigt forholdes efter tidligere udgangne forord
ninger. SjT, 31, 112. K. (Tr.: CCD, V, 604 og DKL, III, 353).
19. juli (Kbh.) Oprejsning. Esben Bonde er for nogen tid siden
kommet i trætte med Hans Ibsen i Øster Marie på Bornholm om en
sum penge, som HI har fordret af ham. På tinge er da »i hastighed«
hans indlæg draget i tvivl (»løgtidt«), hvorfor han er dømt til 3marksbøder. Da han har tilfredsstillet HI, begærer han oprejsning, og
kongen bevilger, at han igen må være gild og gæv, stå i lov og tov med
gilde og gæve mænd og ej være mænd des mindre for den sag. SkR, 6,
82. K. Indl. 22. juni.
19. juli (Kbh.) Ms. til hr. Tage Thott. Han skal i sit len til kongens
fornødenhed lade indkøbe 200 lam, 300 par høns og 30 ol æg og
ufejlbar levere dem til den 1. aug. til kongens køkkenskriver, som
straks skal betale dem med rede penge. Han skal se til, at det indkøbte
er godt og købes for nøjest mulige pris. SkT, 8, 50. K.
Tilf.: Ligesådant brev fik hr. Knud Ulfeldt at indkøbe i sit len 200
lam, 200 par høns og 20 ol æg.

19. juli (Kbh.) Ms. til hr. Ebbe Ulfeldt. Esbjørn Bonde fra Bornholm
har anholdt om oprejsning i den sag, hvori han har forset sig mod Jens
Ibsen. Oprejsningen tilsendes EU, og når EB beviser, at han har
tilfredsstillet sin modstander, skal EU lade ham få den. SkT, 8, 51. K.
19. juli (Kbh.) Ms. til rådet i Skåne. Den lange bro ved Kristianstad
fæstning er så aldeles forfalden, at den ikke uden en anselig penge
hjælp kan repareres. Derfor anholdes om, at kongen af kronens
bønder og tjenere i Skåne vil bevilge noget til hjælp dertil. Da det er
hele landet [Skåne] magtpåliggende, at broen igen repareres, eragter
kongen det billigt, at både adelens og kronens bønder, som ligger nær
derved og bruger broen, også bør hjælpe med at lade den opbygge, da
det er til det fælles bedste. Rådet skal derfor på kongens vegne
forhandle med hele adelen i Skåne om, at de også vil bevilge noget af
deres bønder og tjenere til broens reparation. Så vil kongen også
anordne, at kronens bønder og tjenere skal give lige så meget, efter at
han erfarer, hvad adelen vil bevilge af deres. SkT, 8, 51. K. Indl. 1 juli.
19. juli (Kbh.) Ms. til råderne i Fyn. Hr. Steen Bille og hr. Niels
Krabbe var for nogen tid siden af adelen i Fyn deputerede til med hr.
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Henning Valkendorf, superintendent over Fyns stift dr. Hans Mikkel
sen samt borgmestrene i Odense og Middelfart Hans Nielsen og Claus
Madsen at overvære, at Falk Gøye t. Hvidkilde og Laurids Ulfeldt t.
Harritslevgård gjorde regnskab for landekisten i Fyn, som de nogen
tid havde haft under hænder. Da der endnu ingen rigtighed er gjort
derfor, og det dog skal ske med det første, skal adressaterne snarest af
adelen i Fyn erfare, hvem de vil bruge og navngive i Niels Krabbes
sted, da han ikke kan forrette det, idet han er forlenet med Sølvesborg
len i Skåne, og de skal snarest indsende beretning til kancelliet, for at
det snarest kan komme til ende med nævnte regnskaber. FT, 7,41. K.
21. juli (Kbh.) Bevilling. Johan Ettersen har andraget, at Christoffer
Iversen efter rigtig likvidation af uvildige mænd if. dom af borgmestre
og råd i Kbh. skylder ham en sum penge. Da Cl ingen vis bopæl har,
hvor han kan søges og tiltales, har JE begæret og får bevilget at måtte
arrestere ham, hvor han kan træffes, til han betaler gælden. SjR, 22,

210.
21. juli (Kbh.) Hr. Sigvard Urne fik brev snarest at lade købe og
indsamle så mange kirsebær, som han kan få i sit len, og levere dem i
kælderen på Kbh. slot til vinskænken, som skal bruge dem til kongens
fornødenhed. Udt. i SjT, 31, 112. (Efter Otte Krags ordre) K.
21. juli (Kbh.) Jægermester fik brev at lade Berndt Gaarmand mod
betaling til sit bryllup få 2 rådyr. Udt. i SjT, 31, 112.
21. juli (Kbh.) Ms. til Christen Bollesen. Niels Olufsen i Tørslev i
Abrahamstrup len har andraget, at en del af den gd., han iboede, er
brændt, så han derved er kommet i stor armod, og begæret afslag på
sin landgilde. Der tilstås ham forskånelse for et års landgilde. SjT, 31,

112. K.
21. juli (Kbh.) Konfirmation på den fynske gejstligheds privilegier.
Kongen tager superintendent, professorer, provster, præster og me
nige kieresi i Fyns stift med deres gods og tjenere, rørendes og
urørendes, i sin hegn, værn, fred og beskærmelse og stadfæster alle de
privilegier, som Christian 4., Frederik 2. og Christian 3. har givet og
konfirmeret. FR, 6, 55. K.
21. juli (Kbh.) Ms. til hr. Oluf Parsberg. Hvad Lars Jensen Ulff har
andraget, kan han se af hans hosføjede supplikation. Han skal snarest
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erklære sig udførligt herom, og hvis supplikanten ikke har gjort det,
som han bør lide fængsel for, eller ikke lovligt er dømt dertil for nogen
ugerning, skal OP straks sætte ham på fri fod og ikke molestere ham
med nogen trængsel eller fængsel til sagens uddrag. JT, 12, 137.
22. juli (Kbh.) Alle lensmænd i Danmark og Norge fik brev på
tilbørlige steder at lade læse og forkynde forordningen om adelige
bryllupper og begravelser og siden at se den overholdt. Udt. i SjT, 31,
112. K. Orig. (til Otte Pogwisch) i Frederiksborg lens ark., LAK.
22. juli (Kbh.) Hr. Knud Ulfeldt fik brev at møde i Kbh. til den [plads
åben til dato] aug. til at være marskalk for dronningen af Sveriges
gesandt, som forventes hid til barslet. Udt. i SjT, 31, 112. K.

Tilf.: Ligesådant brev fik Laurids Ulfeldt at være marskalk for
generalstaterne af de forenede Nederlandes gesandt. K. - Hr. Frands
Pogwisch at være marskalk for prinsen af Oraniens gesandt. K. - Hr.
Henning Valkendorf at være marskalk for dronningens moders ge
sandt. K. - Hr. Axel Urup at være marskalk for hertug Hans Ludvig af
Lyneborg. K. - Hr. Sigvard Urne at være prinsessens marskalk. K.
22. juli (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev at møde i Kbh. til den
[plads åben til dato] aug. til at være marskalk til kongens datters

barsel, som er berammet her til den 12. i samme måned. Udt. i SjT, 31,
113. K.
Tilf.: Ligesådant brev fik Manderup Due og hr. Niels Krabbe. K.
22. juli (Kbh.) Erik Rosenkrantz fik brev at skænke for dronningen af
Sveriges gesandt til barslet. Udt. i SjT, 31, 113. K.
Tilf.: Steen Holgersen Bille for de statiske gesandter. K. - Otte
Pogwisch at skænke for prinsen af Oraniens gesandt. K. - Henrik
Thott for dronningens moders gesandt. K. - Christoffer Hvas for
hertug Hans Ludvigs gesandt. K. -Jobst Frederik von Papenheim for

prinsessen. K.
22. juli (Kbh.) Hans Juell fik brev at stå den svenske gesandt for borde

til barslet. Udt. i SjT, 31, 113. K.
Tilf.: Ebbe Gyldenstierne at stå de statiske gesandter for borde. K. Kjeld Krag at stå prinsen af Oraniens gesandt for borde. K. - Henrik
Below for dronningens moders gesandt. K. - Mogens Arenfeldt for
hertug Hans Ludvigs gesandt. K. - Bjørn Ulfeldt at stå prinsessen for
borde. K.
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22. juli (Kbh.) Hr. Henrik Lindenov fik brev at være drinkmarskalk
for dronningen af Sveriges gesandt. Udt. i SjT, 31, 113. K.
Tilf: Gunde Rosenkrantz for de statiske gesandter. K. - Hr. Ebbe
Jacobsen Ulfeldt for prinsen af Oraniens gesandt. K. - Palle Rosen
krantz for dronningens moders gesandt. K. - Hr. Steen Bille for
hertug Hans Ludvig t. Lyneborgs gesandt. K. - Hr. Flemming Ulfeldt

for prinsessen. K.
22. juli (Kbh.) Ms. til Henrik Podebusk og Henning Pogwisch. Kon
gens svogers, hertug Hans Ludvig af Lyneborgs gesandt forventes til
kongens datters barsel. Adressaterne skal modtage ham i Assens og

ledsage ham til Kbh. FT, 7, 42. K.
23. juli (Kbh.) Bevilling. Niels Jensen Holst får, for at det arbejde, det
befales ham at gøre i kongens laboratorium, kan forrettes bedre og
med større flid, fra brevets dato indtil videre til en plitzkarl bevilget,
som han også fik i Christian 4.s tid, 50 rd. årl. og en alm. hofklædning
for 7 rd. 1 ort. SjR, 22, 210.
23. juli (Kbh.) Fru Regitze Grubbe fik brev at yde den, der sendes til
Hven for at affordre de kaniner, som derfra skal føres til Frederiks
borg slot, al befordring, at han kan få flest muligt. Udt. i SjT, 31, 113.

23. juli (Kbh.) Ms. til rigens hofmester. Kongen har for kort tid siden
bevilget borgerskabet i Stege, at de i stedet for et stykke jord, som de i
15-16 år havde brugt til sædeland, og som derfor nu pga. ideligt brug
var blevet ude af stand til at bære korn, måtte indtage et andet stykke
jord af deres overdrev til sædeland og bruge og indhegne det, indtil
den gamle mark igen kunne blive tjenlig til brug, dog på det vilkår, at
de skulle udlægge det gamle sædeland til overdrev, såfremt det ellers
kunne ske uden skade for borgerskabet eller de omliggende byer.
Men da kronens bønder i Udby beklager sig over, at det kommer dem
til skade på deres græsgang og fædrift, skal rigens hofmester tilholde
borgmester og råd igen at udlægge den omtvistede mark til fælles
græsgang. Dog må borgerskabet først indhøste, hvad der er sået
derpå. SjT, 31, 113. K.

23. juli (Kbh.) Hr. Jørgen Brahe fik brev at anordne, at hertuginden af
Lyneborg, dronningens fru moder og hertug Christian Ludvig af
Lyneborg deres gesandter og medhavende comitat, så vidt hans len
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rækker, bliver defrayeret og fri holdt og forsynet med fornødne vogne.
Udt. i SjT, 31, 114. K.
Tilf.: Ligesådant breve fik hr. Henning Valkendorf, hr. Mogens
Kaas, hr. Wentzel Rothkirck, Jørgen Seefeld og hr. Niels Trolle. K.
23. juli (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev at fremsende land
gildesmørret af sit len for indeværende år straks til provianthuset ved
Kbh. slot, hvor han skal blive behørigt kvitteret herfor. Dog, hvis det
ikke altsammen i hast kan fås, skal han straks sende, hvad det er muligt
at tilvejebringe deraf. Udt. i SjT, 31, 114. K.
Tilf.: Ligelydende brev fik Bjørn Ulfeldt. K.
23.* juli (Kbh.) Fru Lene Daas arvinger fik brev, at hendes begravelse

må opsættes til 1. sept. Udt. i SkR, 6, 83. (Efter Otte Krags ordre) K.
Indl. 19. juli (2).
1) Indført ml. breve af 24. juli.

23. juli (Kbh.) Ms. til hr. Henrik Lindenov og Palle Urne. De har for
nogen tid siden fået befaling om at besigtige og likvidere noget af
kronens gods i Fers h. i Hienge, Løffuested og Vandsted mod gods,
som hr. Ove Giedde tilbyder som vederlag. Der tilsendes dem nu en

supplikation fra kronens bønder og tjenere i Hiengebye og med
følgende tingsvidne, hvis indhold adressaterne kan erfare. De skal
undersøge angivendet i supplikationen og se til, at der ikke sker
kronen forkort i mageskiftet. SkT, 8, 52. K.
24. juli (Kbh.) Hr. Frederik Reedtz fik brev at anordne, at prinsessen
og hendes medhavende comitat, så vidt hans len rækker, bliver
eret og fri holdt og forsynet med fornødne vogne. Udt. i SjT, 31,114. K.
Tilf.: Ligesådant brev fik hr. Sigvard Urne og Oluf Brockenhuus. K.
24. juli (Kbh.) Ms. til hr. Joakim Gersdorff. Superintendent over
Sjæll. stift dr. Jesper Brochmand har sammen med de andre fattigfor
standere på de fattiges vegne begæret en plads til låns i børnehuset,
hvor de kan indsætte de fremmede betlere og andre, som er stærke, og
tvinge dem med arbejde, så de derved kan have nogen frygt, og det
store betleri, som daglig går i svang i Kbh., byens egne fattige til
fortrængsel, nogenledes kan forekommes eller med tiden afskaffes.
JG skal på deres ansøgning udvise de fattiges forstandere fornøden
plads i børnehuset, hvor de indtil videre kan indsætte nævnte betlere
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og holde dem til arbejde, dog uden bekostning for kongen på nogen
måde. SjT, 31, 114. K. (Tr.: KD, V, 329). Indl. 9. juli.
24. juli (Kbh.) Hr. Sigvard Urne fik brev at modtage prinsessen i
Vordingborg og ledsage hende til Kbh. Han skal se til, at hun under
vejs forsynes og holdes frit med fornødne vogne og traktement. Udt. i
SjT, 31, 114.
24. juli (Kbh.) Ms. til Arent von der Kuhla. Kongens fiskemester Niels
Olufsen har andraget, at kronens bønder og tjenere i Kronborg len er

meget modvillige til at forrette kongens fiskeri, som de altid har gjort,
hvorved han undertiden nødes til at leje både folk og vogne til fisk,
som skal skaffes til hofspisningen. AK skal alvorligt tilholde bondefog
derne i lenet, at de nu som før med deres underhavende bønder, som
plejer og bør at bruges dertil, skal være fiskemesteren følgagtige til at
»wecke« og »drage« på søerne, når han befaler dem at henføre det,
medmindre bondefogderne eller bønderne, som herefter findes for
sømmelige, og ikke, som forskrevet står, befordrer fiskemesteren,
især i denne tid, da adskillige fremmede gesandter forventes, og fisk
til hofholdningens fornødenhed højligt behøves, selv herefter vil
betale de penge, som han nødes til at leje vogne og folk for til
fiskeriernes fornødenhed. AK skal desuden tilholde sin ridefoged til,
at han gør ham al fornøden befordring i hos de forsømmelige at
indkræve pengene, som han for deres modvillighed og udeblivelse
nødes til at betale. De bønder, som således bruges til fiskeriet, skal AK
imidlertid forskåne for andet arbejde. SjT, 31, 115. K.
24. juli (Kbh.) Ms. til dr. Jesper Brochmand, dr. Hans Resen og
borgmestrene Hans Nickelsen og Hans Nansen. De har på de fattiges
vegne i Kbh. anholdt om at få til låns en plads i børnehuset, hvor de
kan indsætte fremmede og andre stærke betlere og tvinge dem med
arbejde, at de derved kan have nogen frygt, så det store betleri både af
fremmede og andre, som daglig går i svang, byens egne fattige til
fortrængsel, kan forekommes eller med tiden afskaffes. Kongen god
kender, at der indtil videre lånes dem den begærede plads, og hr.
Joakim Gersdorffhar fået befaling herom. SjT, 31, 115.

24. juli (Kbh.) Landsdommer på Bornholm Hans Pedersen fik brev
på at beholde en gd. kaldet Gyldengård sin livstid, dog mod sædv.
afgift uden 2 td. torsks afslag og med bondens minde, som bor på
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gden, og uden at nogen senere landsdommer skal have nogen rettig
hed heri. Udt. i SkR, 6, 83. Indl. 4. juni og 15. juli.
24. juli (Kbh.) Bevilling. Borger i Christianshavn Søren Jensen får
bevill. til at anlægge et potaskeværk og -brænderi i Herredsvad klo
sters len i Skåne. Han må indtil videre der i lenet, hvor skovene bedst
kan tåle det, brænde potaske, og mod rigtighed på dem, det købes af,
for billig betaling indkøbe den aske, der brændes på kronens grund.
Desuden forundes ham furnede og vindfaldne træer, som ellers bliver
liggende i skovene og rådner bort uden nytte for nogen, dog uden
dermed at betage bonden hans rettighed efter gammel sædvane. Han
skal anlægge potaskeværk og -brænderi, hvor lensmanden agter, at

det bedst kan ske uden skade for kronen og andre. SJ skal, regnet fra
brevets dato, så længe han nyder potaskeværket, give kongen årl. 150
rd. og hver 10. td. potaske, som brændes på kronens grund. Desuden
skal han efter udvisning og billig taksering af uvildige mænd betale så
mange friske træer, som behøves til værkets drift, og de skal udvises
ham, hvor det kan ske uden skovskade. Han skal stille lensmanden på
Herredsvad kloster kaution for afgiften, der skal svares hver michaelis. SkR, 6, 83. K. Indl. 11. juli.
24. juli (Kbh.) Ms. til Bjørn Ulfeldt. Dronningen af Sveriges gesandt
forventes til kongens datters barsel den 4. aug. BU skal sammen med
hr. Knud Ulfeldt på de steder ved grænserne, hvor han ankommer,
modtage ham og hans suite med sin karosse og ledsage ham gennem
lenet, frit underholde ham og forsyne ham med fornødne vogne. Da
KU er forordnet til hans marskalk, skal BU, hvis han erfarer noget om
hans ankomst, hastigt underrette KU, Jacob Grubbe og Iver Krabbe
derom, som tillige med BU har fået befaling om at opvarte ham, og
siden ufortøvet begive sig til grænserne, hvor han ankommer. Kongen
har også oversendt en af sine egne kuske, som skal medfølge, og en
kok med gewurtz og konfekt, så vidt fornøden gøres. SkT, 8, 53. K.
24. juli (Kbh.) Hr. Ebbe Ulfeldt fik brev at fordre Peder Olufsen til at
sidde i landsdommers sted på Bornholm og at dømme i de sager, som
landsdommeren selv er interesseret i. Udt. i SkT, 8, 54. K.

24. juli (Kbh.) Ms. til hr. Niels Krabbe. Hvad Hans Graw beklager sig
over, kan han se af hans hosføjede supplikation. NK skal håndhæve
ham ved hans kgl. privilegium, så der ingen indpas sker ham derimod.

SkT, 8, 54. K.
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24. juli (Kbh.) Hr. Knud Ulfeldt fik brev at være forordnet til marskalk
for den svenske gesandt og at drage til grænserne for at modtage ham
og siden på kronens omkostning defrayere ham til Kbh. Udt. i SkT, 8,

54. K.
24. juli (Kbh.) Ms. til hr. Ebbe Ulfeldt. Kongen har efter begæring
bevilget landsdommer på Bornholm Hans Pedersen kronens bonde
gård, kaldet Gyldengården, på det vilkår, at bonden, der nu bebor
den, af ham tilfredsstilles, så han oplader den godvilligt. EU skal

derfor lade HP få gden, om det kan ske med bondens minde. Land
gilde og anden rettighed skal HP svare til rette tid og sted, undtagen
de 2 td. torsk, som plejer at svares, men for hvilke han indtil videre må
forskånes. SkT, 8, 55. K.
24. juli (Kbh.) Jacob Grubbe og Iver Krabbe fik brev at drage til
grænserne for at modtage den svenske gesandt og ledsage ham til

Kbh. Udt. i SkT, 8, 55. K.
24. juli (Kbh.) Ms. til hr. Gregers Krabbe. Søren Jørgensen Jyde i

Ringsebølle på Lolland har andraget, at han ved en ulykkelig hændel
se for 28 år siden i en by ved navn Lagerup i Riberhus len har slået en
karl ihjel. Han har stillet hele både den fædrene og mødrene slægt
tilfreds og begærer derfor at forundes sin fred igen. GK skal under
søge, hvorledes det er gået til med drabet, og snarest indsende ud
førlig relation til kancelliet. JT, 12, 137. Indl. 10. juli.
25. juli (Kbh.) Bevilling. Peder Pedersen har begæret bevilget en
kronens gd. i Hornbye [Hornbæk] i Tikøb s. i Kronborg len, som
Peder Skomager påboede, som i 5 år har stået øde, i stedet for den gd.
Rye i Morup s. i Varberg len, som Ghristian 4. havde undt ham på
livstid. Det bevilges, at PP i 6 år må nyde gden kvit og fri for landgilde,
ægt og arbejde. Dog skal han efter eget tilbud på egen bekostning lade
den opbygge og vedligeholde. SjR, 22, 210. Indl. 25. maj.
25. juli (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev, når han har midler
dertil, at betale [Ghristian 4.s] skomager Jokum Gardeling, hvad han
med rette kan fordre for sit arbejde. Udt. i SjT, 31, 116.
25. juli (Kbh.) Falk Gøye fik brev at forløve så mange afacademicis, som
han eragter dygtige til at kunne opvarte ved barslet, så de kan være i

Kbh. den 6. aug. Udt. i SjT, 31, 116.
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25. juli (Kbh.) Peder Pedersen, som har forset sig med lejermål med

Trude Olufsdatter, der er ham beslægtet i 3. led, fik bevill. til at blive i
landet og at ægte TO, dog skal han efter yderste formue give så meget
som muligt til nærmeste hospital. Udt. i SkR, 6, 85. K. Indl. 16. juli.
25. juli (Kbh.) Bevilling. Det bevilges Niels Olufsen i Gedved i Voer h.
i Skanderborg len herefter at måtte give penge for landgilden, som
plejer at gives af den gd. i Gedved, han påbor. Den beløber sig efter
overslag, der er gjort på rentekammeret, til 14 rd. 2 ort 9 sk. 2 alb. årl.,
som han skal erlægge på tilbørlig sted og til rette tid. Han må desuden
indtil videre nyde gden kvit og fri for al ægt og arbejde, undtagen når
kongens eller dronningens fadebur ankommer. Da skal han, så vidt
det kan tilkomme ham, flytte og føre det. JR, 11, 221. Indl. 23. juli.
25. juli (Kbh.) Ms. til hr. Oluf Parsberg. Kongen har efter hans
anmodning bevilget, at Niels Olufsen i Gedved i Voer h. herefter årl.
må give 14 rd. 2 ort 9 sk. 2 alb. for sin gds landgilde og indtil videre
nyde den kvit og fri for ægt og arbejde, undtagen at han, når kongens
eller dronningens fadebur ankommer, skal føre det, så vidt han kan
tilkomme, og som han plejer at gøre. JT, 12, 137. K.
26. juli (Kbh.) Ms. til Falk Gøye. Kort tid før Henrik Ramel blev
forløvet fra Sorø, har kongen bevilget Carl Rohr og hustru fru Kirsten
Mund på begges livstid uden al landgilde og anden tynge at nyde en
gd. i Borød, kaldet Borødgård, som Laurids Pedersen tilforn har
påboet, hvorimod CR har udlagt sin hustrus gd. Store Nørgård i Mors,
som Jens Sørensen og Christen Sørensen nu påbor, til Sorø akademi

som evindelig ejendom. Da HR ikke, før FG kom til stedet, har gjort til
ende med den dem bevilgede gd., og da FG ikke uden kongens
specielle befaling tør understå sig i at gøre forandring med den, skal
han indtage Store Nørgård under Sorø akademi og med nøjagtigt
fæstebrev lade CR og KM få Borødgård. Dog må de ikke befatte sig
med skytteriet eller skoven, og der skal med hofmesterens minde der
på stedet udvises dem nødvendigt ildebrændsel. Efter begges død skal
gden igen komme til Sorø akademi, og FG skal se til, at intet sker
kongen til forkort, og at KMs rette arvinger med CR til vitterlighed
medunderskriver skødet på Store Nørgård, for at kongen og akade
miet ikke til sin tid skal tage skade. SjT, 31, 117. (Jf. SjT, 31, 81, 29.
marts 1649).
26. juli (Kbh.) Hospitalsforstanderne i Slagelse fik brev at indtage
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Laurids Nielsen i hospitalet, når der bliver plads ledig. Udt. i SjT, 31,
117.
Tilf.: I lige måde fik de brev at indtage Laurids Sørensen.
26. juli (Kbh.) Major Stefan Thim fik brev at ligge i slotsloven i
Kristianstad, mens hr. Henrik Lindenov var befalet at rejse til Kbh. for
at opvarte den svenske gesandt. Udt. i SkT, 8, 55. K.

26. juli (Kbh.) Ms. til Peder Lange og Ebbe Gyldenstierne. Kongens
fiskemester Niels Olufsen har klaget over, at han ikke af afd. Clemend
Sørensens fuldmægtige over Jelling provsti har fået overleveret de
breve og dokumenter, som vedkommer provstiet, og at de heller ikke
har leveret ham Bredsten kirke således ved magt, som det sig burde
efter den rumme tid, de har forestået provstiet, og som Christian 4.s
befaling til afd. Mogens Bille tilholder dem [KB 1647, 78]. Adressater
ne skal snarest indstævne for sig NO samt Søren Knudsen og Hans
Clemendsen i Vejle, som har været CSs fuldmægtige over provstiet, og
enten ved endelig dom adskille dem eller forlige dem om, hvor vidt de
på CSs arvingers vegne er pligtige at aflevere til NO afJelling syssels
provstis breve og dokumenter, og hvor vidt de er pligtige at lade
reparere på Bredsten kirke, efterdi den nu er brøstfældig og i CSs tid
ikke er holdt således ved magt, at det nu efter den stakkede tid, NO
har haft provstiet, kunne pålægges ham alene at bekoste kirkens store
brøstfældighed. JT, 12, 138. K.
27. juli Kbh.) Skøde til Henrik Balke og arvinger på kronens grund på
Skarnholmen ved Kbh. slot, nærmest ved statholder i Norge Hannibal
Sehesteds plads. Den er i længden fra den gade, som går ud ved
revieren til Skarnholm imod det plankeværk, som står mellem kon
gens staldgård og Skarnholm, fra nordvest mod sydøst 132 al. på
begge sider, og i bredden fra nordøst mod sydvest i begge ender 30 al.

SjR, 22, 211. (Tr.: KD, I, 670).
27. juli (Kbh.) Vincents Bille og Oluf Brockenhuus fik brev til den tid,
som af de dertil deputerede rigsråder forordnes, sammen med dem at
forhøre Christen Skeels regnskaber og efter deres befundne rigtighed
på adelens i Sjællands vegne sammen med dem kvittere derfor. SjT,

31, 117.
27. juli (Kbh.) Ms. til Oluf Brockenhuus. Kleinsmed og borger i Kbh.
Christian Alchenbrecht har begæret et lille stykke jord af overdrevet i
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skoven nærmest ved hans mølle til en kålhave, hvis det kan haves i
mindelighed med bønderne, som er interesserede deri. OB skal
forhandle i mindelighed med dem, men sådan at alt lempes, så det
sker uden deres skade og klage. SjT, 31, 117.
27. juli (Kbh.) Ms. til hr. Ebbe Ulfeldt. Kongen har benådet Hans
Lauridsen for det manddrab, han har været beskyldt for, så han ikke
skal lide derfor, medmindre der findes bedre underretning i sagen.
SkT, 8, 56. (Efter hr. kanslers ordre) K.
28. juli (Kbh.) Konfirmation på Christian 4.s bestall. af 28. juni 1641
[KB 1640-41,507] for Henrik Rasmussen som kgl. remsnider. SjR, 22,
212. K. Orig. i DKanc. B 223.

28. juli (Kbh.) Christen Skeel fik bevill. til at ægte fru Margrete Lunge,

sal. Mogens Billes t. Tirsbæk, som er ham beslægtet i 3. led, og til at
holde brylluppet på sin gd. Udt. i SjR, 22, 212.
28. juli (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev at hidsende 2 lysebrune
og 1 sortbrun hest af dem, som findes på Antvorskov. Udt. i SjT, 31,

117.
28. juli (Kbh.) Ms. til teologerne i Kbh. Tidl. sognepr. i Arhus mag.
Christen har begæret igen at måtte lade sig høre og befordres til kald,
hvor det lovligt kan ske. De skal snarest afgive betænkning om,

hvorvidt de eragter, at det kan bevilges uden forargelse. SjT, 31, 117.
28. juli (Kbh.) Ms. til hr. Henning Valkendorf. Han resterer endnu
med 3.550 rd. af lenets skatter for 1646 og 47, som burde være leveret
til kommissærerne og anvendt til militien. Han skal snarest på til
børlige steder gøre den rigtighed, han er skyldig, om kongen ikke skal
nødes at bruge andre midler. FT, 7, 42. K.

29. juli (Kbh.) Falk Gøye fik brev at modtage Hans Jørgensen, barne
født i Nysted, i Sorø skole, når der bliver plads ledig. Udt. i SjT, 31,

117.
29. juli (Kbh.) Ms. til hr. Joakim Gersdorff. Kongen har til fru Ølle-

gaard Pentz, afd. Hartvig Passows t. Rudbjerggård, afstået kronens
højhed ogjus patronatus til Tillitse kirke på Loll. samt herligheden til
præstegden og al kirkens indkomst og korn i skæppen af adskillige
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sognemænd. JG skal afregne med ØP og på hendes fordring for
forstrækning i forleden fejde afskrive 500 rd. SjT, 31, 117.
30. juli (Kbh.) Bevilling. Borgere i Kbh. Johan Funck og Lauritz
Hammer har andraget, at en del af deres render pga. den nye fæstning
foran byen er opgravet, hvorved de har mistet deres ferske vand. De
begærer derfor, at de igen må lade omlede renderne fra fæstningens
grave i deres haver, da de tilforn har anvendt en stor bekostning
derpå. Det bevilges indtil videre, at de fra fæstningens grave må lade
vandrender omlede til deres haver, dog at dermed forholdes således,
at det sker uden skade for kongen og andre, og at hver af dem efter
eget tilbud ikke tager mere vand, end der kan løbe gennem en

svanefjeder. SjR, 22, 212. K.
30. juli (Kbh.) Ms. til Christen Bollesen. Laurids Ibsen i vejrmøllen
ved Abrahamstrup har andraget, at storm og uvejr så godt som har
sønderblæst vejrmøllen, så den længe stod øde, og han intet kunne
tjene, før han på egen bekostning har ladet den nogenlunde reparere,
hvortil han har anvendt en stor del af sin formue. Han begærer nogen
forskånsel for igen at kunne komme på fode. Da CB og et tingsvidne
bekræfter hans angivende, godkender kongen, at han forskånes for Vi
års mølleskyld. SjT, 31, 118.

30. juli (Kbh.) Konfirmation. Henrik Thott har på kongens vegne
bevilget hospitalsforstander i Randers Antoni Prydtz Carlsen at måtte
ved uvildige mænd lade måle 3 hospitalsvåninger smst. og efter eget
tykke bebygge og nyde dem, så længe han er forstander, og at siden,
når han afskediges eller dør, bygningen da må vurderes af uvildige
mænd og betales hans arvinger af hans efterkommer i bestillingen
eller af hospitalet. Herpå søges kgl. konfirmation, som meddeles ham.
JR, 11, 223.
30. juli (Kbh.) Ms. til Gregers Krabbe. Borgmester og råd i Ribe har
andraget, at GK på kongens vegne kræver 9 års resterende byskatter
og 5 års bådsmandsudskrivningsskat af dem, og begærer, at nævnte
skatter, som beløber sig til 1.249 rd. må kvitteres dem i det, som de har
forstrakt til kongens folk, nemlig til hopmand Baitzar Lyderwalts og
løjtnant Nicolaus Straus’ kompagnier, som if. deres beviser beløber sig
til 1.366 rd. 2 ort 8 sk., da det er dem umuligt at tilvejebringe de
resterende skatter pga. deres fattige bys bygfældighed, som nødven

digvis må repareres. Kongen godkender, at deres resterende skatter
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må kvitteres dem i deres forstrækning, og GK skal derfor affordre
borgmester og råd deres beviser på forstrækning og kassere dem, og
tage deres kvittering på byens vegne på, at de intet videre derfor har at
fordre af kongen. JT, 12, 138. Indl. l.juli.
31. juli (Kbh.) Ms. til hr. Sigvard Urne og Vincents Bille. Frederik

Parsberg t. Vognserup agter snarest at overlevere sin søn Manderup
Parsberg, før denne rejser ud af landet, hans værgemål, gods og
formue, da MP er nær 20 år gi. De har begæret befaling til adressater
ne om at overvære overleveringen. Dette skal de med kgl. fuldmagt
gøre, og hvis tvist opstår, skal de forlige parterne eller skille dem ved
endelig dom. SjT, 31, 118. Indl. 25. juli.
31. juli (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev at tilholde berideren på
Antvorskov slot straks at begive sig til Kbh. med de bedste heste, som
findes der. Udt. i SjT, 31, 118.
31. juli (Kbh.) Verner Parsberg fik brev atvære til stede, når Frederik

Parsberg overleverer sin søn Manderup Parsberg hans værgemål og se
til, at der vederfares MP billighed og ret. Udt. i SjT, 31, 118.
31. juli (Kbh.) Ms. til Bjørn Machabæus. Borger i Kbh. Albret Ibsen
har andraget, at BM af [landsdommer] Kjeld Krag t. Trudsholm er
tilnævnt at gøre ham udlæg efter forordningen for en sum penge, han
har at fordre hos Joakim Beck t. Gladsaxe if. udgivne håndskrifter,
hvilket BM dog ikke har efterkommet. Han skal efterkomme lands
dommerens afsigt, om han ikke vil lide tiltale. SkT, 8, 56. K.

31. juli (Kbh.) Bevilling. Borgmester og råd i Stubbekøbing har på
borgerskabets vegne begæret at måtte indhegne og indelukke en del
af deres egen bys frihed sønden for byen til sædeland, da de ingen
anden jord eller avling til byen har. Det bevilges med det vilkår, at
borgerskabet derefter ikke imod omliggende fælleds ejere må bruge
eller tilholde sig videre græsgang, end deres land kan tåle. SmR, 7, 14.

K.
1. aug. (Kbh.) Oprejsning. Hr. Sigvard Urne har andraget, at en
kronens tjener til Tryggevælde Iver Holst i Tystrup i Fakse h. for 6
eller 7 år siden i drukkenskab har været i slagsmål med en ung karl ved
navn Anders Ditlofsen smst., som har slået ind i IHs gd. med en sten og
dermed ramt hans hustru, der da redte til barsel. Herved faldt hun til
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jorden, så de måtte bære hende til sengs, og kort efter fødte hun et
dødt foster, som hun havde redet til barsel med i 22 uger. Hun havde
ikke andre kvinder hos sig end jordemoderen, som var ADs moder.
Efter fødslen har ingen af dem, hverken moderen, IH eller jordemo
deren givet noget derom til kende, men jordemoderen har nedgravet
fosteret i deres kælder, så ingen har vidst noget derom, før nu for kort
tid siden SU har fornummet det. Han agter på kongens vegne at lade
tale derpå efter lov og ret, hvortil han behøver kongens oprejsning, da
så lang tid er gået, siden gerningen skete. Kongen har af øvrigheds
magt og myndighed rejst og fornyet sagen, så SU må lade den
foretage, som var gerningen nylig sket. SjR, 22, 213.
2. aug. (Kbh.) Skøde. Borger og apoteker i Kbh. Esaias Fleischer har
mistet en stor del af sin have uden for Nørreport pga. byens fæstning
og nu foretagne fortifikation. Til vederlag er udlagt ham en plads
uden for Vesterport på hin side af byens reberbane på den venstre
hånd, som strækker sig i bredden 180 al. Længden går fra gaden og
indtil grøften, som findes ved det nye værk. Denne plads, som den nu
er forefundet og afstukket, må EF og arvinger nyde som evindelig
ejendom. Dog skal han og de være forpligtet at give en lidelig jord

skyld til Kbh. by. SjR, 22, 214. (Tr.: KD, III, 316).
3. aug. (Kbh.) Generalmajor Henriksen fik bevill. at udføre 7 heste
toldfrit her af riget. Udt. i SjR, 22, 214.

3. aug. (Kbh.) Falk Gøye fik brev at lade Morten Skinkel indkomme
frit på Sorø akademi og frit lære sine eksercitier der på stedet, idet han
forholder sig mod ham som mod andre academicos smst. Udt. i SjT, 31,
119. Orig. i Sorø klosters lensrgsk.
3. aug. (Kbh.) Hr. Frands Pogwisch fik brev at være generalmarskalk

ved barslet. Udt. i SjT, 31, 119.
4. aug. (Kbh.) Konfirmation for forvalter [forpagter] på Abrahamstrup Ghristen Bollesen og hustru Maren Olufsdatter på lensmand på

Frederiksborg Otte Pogwisch’ fæstebrev til dem af 17. nov. 1648 på
Gerlev kirkes korntiende, som afd. Sidsel, Peder Boesens enke i
Gerlev sidst havde i fæste. De skal nyde den på begges livstid for den
sædv. afgift: 6 pd. rug og 6 pd. byg, som de årl. må sælge og afhænde
efter kapitelskøb og årl. til pinsedag levere pengene herfor til Gerlev
kirkes værger, dog på det vilkår, at hvis heri sker nogen forsømmelse,
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så pengene ikke som nævnt fremkommer, skal fæstebrevet være for
brudt. Gerlev sognemænd skal årl. i rette tid yde tienden i negen til CB
og hustru og levere den, hvor og når de tilsiger dem derom. Hvis
nogen kan befindes ikke at have tiendet retfærdigt, skal CB og hustru
have fuldmagt til i lensmandens fuldmægtigs overværelse at lade
deres korn kaste, og den skyldige skal tiltales og stå til rette efter
recessen. SjR, 22, 214. Indl. 23. juli.
4. aug. (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev snarest muligt til Kbh. at
sende 12 rapper, som findes på Antvorskov, og lysebrune postheste1,
om der findes nogen iblandt af det hår. Udt. i SjT, 31, 119.
1) Antal ikke nævnt.

4. aug. (Kbh.) Oluf Brockenhuus fik brev at forskaffe jægermesteren
fornødne heste og vogne til at hidføre vildt til hofholdningen, da det
absolut, og især i denne tid, behøves. Udt. i SjT, 31, 119.
5. aug. (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev at lade m. Erik Eriksen
Broby forordne lovligt og efter ordinansen til slotspræst der på stedet,
da den forrige er kaldet derfra til Kalundborg. Udt. i SjT, 31, 119.
6. aug. (Kbh.) Bevilling. For lang og tro tjeneste bevilges der professor
geometrices ved det kgl. adelige akademi Sorø, dr. Johannes Laurenberg, til hans løns forbedring 200 rd. årl. over hans tidligere stipen
dium. De skal erlægges ham af renteriet. SjR, 22, 216.

6. aug. (Kbh.) Skøde til Peder Hjulmand på Frederiksborg slot på en
grund ved Frederiksborg kro, der i bredden strækker sig 43 al. ved
søen fra grøften og ligeså 43 al. i bredden op til gaden. Og i længden
fra søen op til gaden på begge sider 104 al. PH skal på grunden opføre
og vedligeholde en god købstadbygning. SjR, 22, 216. (Jf. Kr.Sk., II,
7). Indl. 30. juli.

6. aug. (Kbh.) Studiosus Oluf Henriksen, som har forset sig med
lejermål, fik bevill. til at måtte befordres til kirke- eller skoletjeneste,

hvor han efter ordinansen kan kaldes. Udt. i SjR, 22, 217.
6. aug. (Kbh.) Ms. til hr. Wentzel Rothkirck. Morten Andersen i
Rosted har begæret nogen forskånsel for sin resterende landgilde, da
kvæg- og kornskade er påkommet ham. Da WR bekræfter hans an-
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givende, og at han er ganske forarmet, godkender kongen, at han
forskånes for 2 pd. af den resterende landgilde. SjT, 31, 119.
6. aug. (Kbh.) Hr. Steen Bille fik brev at være marskalk hos prinsen af
Oraniens gesandt ved barslet. Udt. i SjT, 31, 119.

7. aug. (Kbh.) Tidl. præst på Gulland hr. Jørgen Iversen fik bevill. at
måtte være præst og betjene kald her i Danmark, hvor han efter

ordinansen kan kaldes. Udt. i SjR, 22, 217.
7. aug. (Kbh.) Forpagtning. Borgmester i Ronneby Knud Pedersen
får fra philippi jacobi 1649 til årsdagen 1652 forpagtningsbrev på
tolden. [Er ord til andet enslydende med forpagtningsbrevet til ham
af 2. juni 1649 (se dette), blot med tilføjelsen: og det afslag på tolden af
rostockerøl, som »udi vores kroning« er forundt rostockerne indtil
videre]. SkR, 6, 85. K (herved Chr. 4.s orig. forpagtningsbrev af 6. maj

1646, se KB 1646, 128).
7. aug. (Kbh.) Ms. til Ebbe Gyldenstierne. Jens Thomsen Mølleri [V.]
Nebel mølle har andraget, at nævnte mølle forleden forår om natten
er helt nedbrændt med både hus og hans formue, så han aldeles intet
har fået reddet, fordi ilden opstod om natten, og ingen byer er så nær,
at de kunne komme ham til hjælp, hvorfor han selv med hustru og
børn med nød og næppe er undkommet og er gerådet i stor armod.
Han begærer derfor at måtte få det gamle møllehus fra Stubdrup
mølle, som står ganske øde, og som ingen vil antage for fæste eller
afgift. Da EG bekræfter hans angivende, og da if. tingsvidne ingen har
villet have møllen, efter at den er opbudt til tinge, godkender kongen,
at JTM må få Stubdrup møllehus med de to gamle møllesten, under
lad og det tilhørige, mod at han herefter af Nebel mølle svarer
landgilden og andet, som bør svares af den. JT, 12, 139. Indl. 30. april.

9. aug. (Kbh.) Ms. til hr. Wentzel Rothkirck. Han må lade opføre et
hus til sin bolig på Antvorskov slot, da det, han nu bruger, er ganske
brøstfældigt. Det skal godtgøres ham på rentekammeret, men alt skal
ske med ringest mulige bekostning. SjT, 31, 119.
9. aug. (Kbh.) Ms. til hr. Ghristian Friis. Kongens rotgieter Claus von
Dam i Helsingør har begæret, til delvis betaling for sin fordring hos
kronen, at forundes ca. 20 skippd. klokkemalm, som findes på tøj
huset. Da CF bekræfter, at det kan forundes ham, fordi det kun kan
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bruges til klokker, idet det er for sprødt til stykker, godkender kon
gen, at CD må få det i betaling. Han skal for hvert skippd. i sin fordring
kortes 80 sidi. SjT, 31, 120.
9. aug. (Kbh.) Jægermester Hans Dibolt fik brev at lade afd. jfr. Eline
Kaas’ arvinger få 2 store dyr mod betaling og lade dem skyde i
Vordingborg lens vildtbane. Udt. i SjT, 31, 120.

9. aug. (Kbh.) Arent von der Kuhla og hospitalsforstanderen i Hel
singør fik brev at indtage Willum Clausen Kolding og Gunder Gullicksen i Helsingør hospital, når der bliver plads ledig. Udt. i SjT, 31,120.
Indl. 3. aug.
9. aug. (Kbh.) Ms. til Ebbe Gyldenstierne. Da der på Koldinghus slot
er nogen brøstfældighed på tagene, skal han lade dem reparere, hvor
det er nødvendigt. Da ligeledes fodstykkerne i ridehuset er ganske
fordærvede, skal han lade dem forbedre med ler, stolper og fodstyk
ker. Alt med mindst mulige bekostning. JT, 12, 140. K. Orig. i
Koldinghus lensrgsk. Indl. 7. aug.

11. aug. (Kbh.) Bevilling for [det udeladte navn er markeret med:
------ ] til i Danmark at indkøbe og denne ene gang i år fra Ribe toldfrit
at udføre 220 græsøksne. SjR, 22, 217.
11. aug. (Kbh.) Falk Gøye fik brev at indtage borger i Odense Knud
Jacobsens 2 sønner Niels og Clemind Pedersen[!] i Sorø skole, når der
bliver plads ledig. Udt. i SjT, 31, 120.
12. aug. (Kbh.) Ms. til Erik Grubbe og bispen i Arhus. De har tilforn
fået befaling om at forhøre nogle Randers hospitals regnskaber, som
fra Otte Marsvins tid findes uklarerede. Da befalingen ikke er fuld
kommelig efterkommet, og da de følgende regnskaber ikke kan
komme til ende, før de forrige er tilbørligt klarerede, skal de uden
ophold efterkomme kongens tidligere befaling. JT, 12, 140. K. Indl.
12. nov.
15. aug. (Kbh.) Ms. til Peter Reedtz. Hvad nogle undersåtter i Tønsberg i Norge har andraget om uret og vold, som i søen er tilføjet dem
af irske eller kgl. engelske udliggere, kan han se af deres hosføjede
supplikation. Da de skibe, som er frataget dem, berettes at være ført til
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Dunquerque, skal han antage sig deres sag med størst mulig flid, så de
kan blive dem mægtige og få billig erstatning for den tilføjede skade,
idet kongen ikke formoder, at kongen af Frankrig tilsteder, at den
danske konges undersåtter tilføjes nogen uret på de ham tilhørende
pladser. SjT, 31, 120.
16. aug. (Kbh.) Jægermester fik brev at lade fru Sofie Staverskov, afd.
Laurids Ebbesens t. Refstrup, til sin datters bryllup mod betaling få 2
store dyr og 4 rådyr og lade dem skyde i Akær len, hvor det skader
vildtbanen mindst. Udt. i SjT, 31, 120.
16. aug. (Kbh.) Ms. til Markus Rodsteen. Jfr. Helvig Rodsteen har
begæret at måtte sælge noget af sit jordegods, som hun har arvet efter
sin fader, så hun kan have gavn deraf, da pengene derfor kunne være
hende nyttigere end godset, som ligger langt borte fra hende i Fyn,
mens pengene kunne sættes på rente i god forvaring hos sikre folk.
MR skal som hendes rette lavværge på hendes vegne sælge godset i
Fyn: i Bjerge h. i Drigstrup s. i Brandøe [Bregnør] 1 gd. (Niels
Hansen), i Kølstrup s. og by 2 gde (Hans Kynding og Morten Jensen), i
Asum h. i Merøe1 herligheden af en bolig (Jens Ibsen), som er 12 skp.
havre, 1 svin, 27 sk. erritspenge, i Vindinge h. i Flødstrup i Peder
Lunds gd. 1 fj. smør, 1 skp. byg, i Kissendrup 1 td. korn. Pengene, som
MR får for godset, skal han sætte på rente og se til, at hendes gavn deri
rammes og befordres. FT, 7, 43. K.
1) Således også K.

16. aug. (Kbh.) Kvittansiarum. Ditlev Reventlow har gjort endeligt
regnskab for den visse og uvisse rente og indkomst af Haderslevhus
len, fra han fik det i forlening philippi jacobi 1642 efter afd. Jørgen v.
Ahlefeldt, og til årsdagen 1649, da hr. Kaj v. Ahlefeldt blev forlenet
med det. Desuden har han på Flensborghus leveret det inventarium,
som fandtes, efter at de svenske havde forladt Holsten. Endvidere har
han afleveret sit forleningsbrev. Og han er intet blevet skyldig og lades
derfor med arvinger kvit, fri og kravsløs. JR, 11, 223. K.
17. aug. (Kbh.) Falk Gøye fik brev at lade Niels Pedersen Lange, som
allerede har opholdt sig et år ved den kgl. skole, nyde fri kost, når der
bliver plads ledig. Udt. i SjT, 31, 120.

18. aug. (Kbh.) Falk Gøye fik brev at indtage Niels Skinkel, når der
bliver plads ledig. Udt. i SjT, 31, 120.
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Tilf.: I lige måde at indtage Christian Pedersen. - I lige måde at
indtage Vil Orning i Sorø skole. 19. aug.
18. aug.1 (Kbh.) Ms. til Henrik Willomsen. Han har nu med kgl. bevill.
akkorderet om det salt, der i Spanien tilkommer kongen, og der
sendes ham kgl. ratifikation herpå. Han skal nu have i agt, at akkorden
efterkommes og i øvrigt rette sig efter forrige missiver og ordrer. SjT,
31, 135.
1) Indført ml. breve af 1. og 3. sept.

18. aug. (Kbh.) Ms. til Søren Orning og Viffert Seefeld. Iver Vind og
Holger Vind har andraget, at deres moder og mormoder fru Else
Høeg, afd. Jacob Vinds t. Klarupgård, er død, og at Klarupgård ved
arv er tilfaldet jfr. Anne Henriksdatter Vind. De har derfor begæret
flg. befaling til adressaterne. De skal snarest med kgl. fuldmagt begive
sig til Klarupgård og sætte og taksere dens bygning. JT, 12, 140. K.
Indl. 16. aug.
19. aug. (Kbh.) Jægermester fik brev at lade hr. Knud Ulfeldt t.
Svenstrup mod betaling få af vildtbanen i Skåne 3 store dyr. Udt. i SjT,
31, 120.
20. aug. (Kbh.) Falk Gøye fik brev at måtte forløves 14 dage for at rejse

til Jyll. og forrette sit ærinde. Udt. i SjT, 31, 120.
20. aug. (Kbh.) Falk Gøye fik brev at indtage sognepr. t. Hagested og
Gislinge hr. Jens’ 2 sønner Christen og Peder Jensen i Sorø skole, når
der bliver plads ledig. Udt. i SjT, 31, 121.
Tilf.: I lige måde at indtage hr. Jens i Egense i Fyns søn Jørgen

Jensen.
20. aug. (Kbh.) Ms. til hr. Tage Thott, hr. Niels Krabbe, hr. Iver
Krabbe og Bjørn Ulfeldt. Der er trætte mellem hr. Henrik Huitfeldt t.
Lillø og Ønnestad by og birk med tilliggende skov og mark: For det

første om, at en af HHs bønder, Mattias Olsen i Assentorp i Gers h.,
har indtrængt sig i og indtaget løkker og løkkemark i Ønnestad birks
endeis- og frihedsejendom og har hugget skov i birkets frihed og
tiltaget sig anden herlighed, som han ikke har lod eller part i, da
Ønnestad bys birks frihed og ejendom, der ligger i Gønge h., alene
tilhører kongen. For det andet om stengærder, som HH har ladet
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sætte på kronens ejendom under Ønnestad by og birk og derved
udvidet sin dyrehave. Stengærdet er synet af 8 mænd og er 28 favne
længere og 9 favne bredere [I]1 end det gamle. For stengærderne og
bondens indtrængen har daværende lensmand over Kristianstad len
Malte Juul ved retten ladet HH og bonden MO tiltale, og daværende
landsdommer i Skåne Henrik Ramel t. Bækkeskov har henfundet
tvisten til gode mænd. Adressaterne skal derfor indstævne parterne
og forlige dem eller skille dem ved endelig dom. SkT, 8, 57-59. K.
1) K er defekt og ulæseligt på dette sted. Meningen må vel være, at gærdet
indhegner et areal, der er 28 favne længere og 9 favne bredere.

20. aug. (Kbh.) Bevilling. Enkeprinsessen har begæret, at bønderne
på Falster, som er meget fortrængte og kommet således til agters, at de
ikke kan finde andet middel at leve af, til fremmede steder må udføre
en del hopper og gamle køer. Det bevilges, at samtlige bønder på
Falster for denne gang må udføre og sælge 50 gamle køer og 50
hopper, dog mod told, nemlig for hver ko så meget, som plejer at gives
af en okse, og for hver hoppe den ordinære hestetold. Køerne og
hopperne skal tilhøre de forarmede bønder selv og ingen andre. SmR,
7, 14. K. Indl. 16. aug.
20. aug. (Kbh.) Bevilling. Jfr. Sofie Seefeld har begæret selv at måtte
sælge sit gods og deraf først betale sin gæld og siden sætte de øvrige
penge på rente hos godt folk eller at købe sig belejligt gods, da alt det

jordegods, hendes forældre ved lod har udlagt hende til skifte, er
strøgods og bøndergde, der ikke er tjenlige for hende at besidde eller
holde hus på, og heller ikke er så godt og velbeliggende, at hun kan
opholde sig derpå. Det bevilges på det vilkår, at det sker med råd og
betænkende af hendes farbrødre eller rette lavværge, som også skal
medforsegle. JR, 11, 224. Indl. 5. aug.
20. aug. (Kbh.) Ms. til Christoffer Hvas. Menige sognemænd i Tved s. i
Thy har andraget, at sandflugt har gjort stor skade på deres mark og
eng, så de derved har været nødsaget til at flytte deres huse. De
begærer derfor nogen årl. afkortning på konge- og kirketienden. Da
CH bekræfter, at halvparten af deres mark er fordærvet af sand
flugten, så de ingen nytte kan have deraf, godkender kongen, at der
afkortes dem ‘A af konge- og kirketienden. De andre to dele af
tienderne skal CH lade ligne mellem sognemændene, så enhver deraf
giver, efter som hans gds ejendom findes ved magt, uden hensyn til,
om han er kronens eller adelens tjener. JT, 12, 141. K.
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21. aug. (Kbh.) Ms. til hr. Gregers Krabbe og Niels Lykke. Christen
Skeel t. Fussingø agter snarest at skifte med sine børn og udlægge dem
deres mødrene arv. De skal overvære skiftet og påtage sig børnenes

værgemål. SjT, 31, 121.
21. aug. (Kbh.) Ms. til Arent von der Kuhla. Han har mod fiskemester
Niels Olufsens angivende og derpå erhvervede missive af 24. juli 1649
om kronens bønder på Kronborg len, som skulle være NO følgagtige
ved fiskeriet, anført, at disse bønder med tiden vil blive øde og
fordærvede, hvis de på NOs ansøgning skal følge ham, medmindre
det må forblive ved AKs allerede gjorte anordning, så den ene kunne
bære byrden lige med den anden, og de samtlige kunne forblive ved

magt. Kongen godkender, at der herefter forholdes, som AK har
ordineret, nemlig at fiskemesteren hos AK forhverver befaling til
bondefogderne om, hvor mange folk og vogne han hver uge behøver
til fiskeriet, og hvornår og på hvilken sø han vil bruge dem, og at de,
som forordnes til fiskeriet, imidlertid forskånes for andet hoveri,
hvilket AK må lade fordele således mellem alle lenets bønder, at den
ene lige så vel bærer byrden som den anden, og at de alle kan forblive
ved magt. SjT, 31, 121. Indl. 8. aug.
21. aug. (Kbh.) Ms. til hr. Niels Krabbe. Han har spurgt, omjordegne
bønder i hans len må nyde pengene for de træer af deres egne skove,
som sælges til potaskeværket. Kongen godkender, at selvejerbønder
ne, særdeles de i Giemsøe s., hvor de fleste gde er jordegne, selv må
beholde pengene, når der kun hugges, hvad NK lader udvise. SkT, 8,
59. K. Indl. 3. aug.
21. aug. (Kbh.) Ms. til Steen Bille. Fru Helvig Bille, afd. Johan
Brockenhuus’, har andraget, at Anders Sørensen i Sæby er lovligt med
rigens ret forfulgt og rømningsbrev overgået. Hun begærer derfor, at
SB må være hende behjælpelig med at pågribe ham. Han skal, når han
anmodes derom, være hende eller hendes fuldmægtig behjælpelig

dermed. JT, 12, 142.
21. aug. (Kbh.) Ms. til Erik Juel. Hvad Hendrich og Hans Pompe har
andraget imod borger i Ålborg Peder Røring, kan han se af deres
hosføjede supplikation. Han skal, så vidt det kan ske med rette, hjælpe
dem til rette heri, så kongen kan forskånes for videre overløb. JT, 12,

142.
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21. aug. (Kbh.) Ms. til Mogens Kaas. Han har begæret at måtte sælge
noget af sin mosters, jfr. Anne Vestenies jordegods til at betale hendes
gæld med, som hun for adskillige varer og rede penge, hun har fået af
Gunde Rostrup, er blevet ham skyldig, hvorom de ved kommissærers
mægling er blevet forligt om 500 rd., som GR skal betales for hele
gælden. Kongen godkender, at MK som AVs lavværge sælger så meget
af hendes jordegods, som kan indbringe de 500 rd. JT, 12, 142.
21. aug. (Kbh.) Ms. til hr. Frands Pogwisch. Han skal, så vidt muligt er
og med rette kan ske, forhjælpe hr. Hans Henriksen Blichfeldt til rette
i de sager og trætter, han har mod afd. Søren Blochs arvinger, boende
i FPs len, så han kan komme til ende dermed uden langt ophold og

pengespilde. JT, 12, 143.
22. aug. (Kbh.) Bestalling for Michael Ulrick som thenorist i kongens
kantori1. Han skal fra brevets dato i årl. pension have 400 rd. SjR, 22,

217.
1) Betegnes i overskriften som sangeriet.

22. aug. (Kbh.) Ms. til Otte Pogwisch. Niels Pedersen Kock har
begæret at måtte få i fæste en halv ødegd. på Frederiksborg len, kaldet
Skallerød, hvoraf han tilbyder en vis sum penge årl. i stedet for
landgilde, ægt og arbejde. Da OP erklærer, at den, som tilforn har haft
gden, er så forarmet, at han ikke længere kan holde den, og at ægt og
arbejde ikke andrager meget, godkender kongen, at NPK må få den

for penge. OP skal lade anslå, hvor meget landgilde, ægt og arbejde
kan andrage, og på kongens ratifikation indsende det til kancelliet.
SjT, 31, 121. Orig. i Frederiksborg lens ark., LAK. Indi. 16. maj.
22. aug. (Kbh.) Konfirmation på vedtægt af 12. jan. 1649 om Lund
domkirkes gods af flg. indhold: Prælater og kanniker i Lunde kapitel,
residerende og andetsteds boende, har besluttet følgende til en vis
efterretning for hele kapitlet, som herefter skal iagttages ved for
valtningen af domkirkens gods såvel den første som den anden part:
Hvis nogen tutor dør enten i 1., 2. eller 3. tutoratus år, skal hans
arvinger lade samme domkirkegods forvalte indtil førstkommende
Knud konges dag [ 10. juli] formedelst deres 2 testamentarios, som ellers
forvalter det af den afdøde prælat eller kannik efterladte kapitelsgods,
enten tutor dør nogle måneder eller kun nogle uger eller få dage før
Knud konges dag, så samme førstkommende Knud konges dag ikke
for nogen årsags skyld overskrides med samme forvaltning i nådsens
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år, men altid bliver en uforbigængelig termin; omend tutor døde kun
en dag før eller endog på selvsamme Knud konges dag, da endes
arvingernes administration af domkirkens gods samme dag. Og lige
ledes, hvis tutor døde dagen efter Knud konges dag eller noget efter,
da skal arvingerne lade godset forvalte indtil følgende Knud konges
dag. Hvis tutor døde næste dage eller noget efter Knud konges dag jbosZ
tertium tutoratus annum, da skal arvingerne ej befatte sig videre med
domkirkegodsets forvaltning, ej heller skal de forvalte domkirke
godset, når tutor dør in primo, secundo vel tertio tutoratus anno, længere
end til førstkommende Canutis regis dag; thi med forvaltning skal i alle
måder forholdes efter kapitlets statutter, særdeles i domkirkens og
særdeles eller anderledes i det andet kapitelsgods i nådsens år, og
således at samme testamentarii for denne forvaltning lår den rettighed,
som ellers en levende tutoris procurator alene i samme tid, som denne
forvaltning forefalder i, har kunnet nyde af det, som efter kapitlets
skik i samme nådsens år kunne falde af domkirkegodset, og at arvin
gerne også får den rettighed, som i nådsens år den afd. tutor (om han
havde levet) havde kunnet nyde. Men hvis nogen dør, som ikke endnu
er kommet in administrationem tutoratus enten selv eller ved prokura
tor, men kun stod for at overtage tutoratum, om han havde levet til den
rette forandringstermin, så skal hans arvinger ikke tilstedes til samme
forvaltning, hvad enten han er død længe eller kort før Knud konges
dag. Denne konstitution har vi samtlige underskrevet for os og vore
efterkommere i Lunde kapitel at observere. Lund den 12. jan. 1649.
Underskrevet: Prælati: Laurids Below, Gunde Rosenkrantz, Axel
Iversen Juul. - Canonici nobiles: Knud Gabrielsen, Christoffer Valkendorf. - Canonici cæteri: Dr. Jesper Brochmand, dr. Peder Vinstrup,
Olaus Worm, Frederik Gynter, Johan Melchior Huphauff, Henrik
Müller, Ghristoffer Suench, Salomon Gutfeldt, Jens Harboe, Georg
Rasch, Olufjohansen, Hans Bage, Christen Poulsen, Georg Froomb,
Niels Sørensen, Hans Ernstsen. SkR, 6, 86-88. (Efter hr. kanslers
befaling) K. (Tr.: CCD, V, 605).
22. aug. (Kbh.) Hr. Tage Thott fik brev at tilholde borgmester og råd i
Malmø at give Dorte, sal. Poul Hansens, vederlag på et bekvemmest
muligt sted for en havepart uden for Østerport, som hun har mistet i
forleden svenske krig, og hvoraf hun beretter årl. at kunne have 60 dl.

Udt. i SkT, 8, 59. K.
22. aug. (Kbh.) Bevilling. Anne Willumsdatter, afd. dr. Christoffer
Schuldts i Odense, har andraget, at hendes afd. husbond for nogle år

1649

217

siden efter ansøgning af borgmester og råd og siden erhvervede
privilegier med stor bekostning har oprettet et apotek, som hun siden
efter hans død med ikke ringe besværing har holdt ved magt. Hun
begærer bevilget de samme privilegier som hendes husbond, da de
har anvendt en stor del af deres formue på apoteket. Det bevilges, at
AW og ingen anden må holde apotek i Odense, at hun alene må sælge
alle slags konfekt, som er præpareret med sukker, og alle slags ind
syltet tøj, deslige alle medicamenta, composita, simplicia, materialia, medi
cinalia og alt andet, som hører til lægedom, og derpå nyde alle de
benådninger og friheder, som hendes afd. husbond og apotekerne før
ham har nydt. Hun må toldfrit indføre det altsammen, dog undtagen
sukker og gewurtz, hvoraf skal svares ordinær told. Hun skal til
gengæld altid holde i forråd gode, friske og ustraffelige medikamen
ter og andre varer, som bør findes på et velforordnet apotek, og sælge
dem til billig pris. Og for at alt kan have des bedre skik, skal hun altid
holde en dygtig apotekersvend, som skal lade sig finde flittig og
ufortrøden i det, han skal komponere til patienterne, og ellers for
holde sig således, at ingen med billighed kan klage over hendes
apotek. FR, 6, 57. K.
22. aug. (Kbh.) Kvittansiarum. Lensmand på Nyborg hr. Mogens
Kaas har gjort endeligt regnskab for den årl. visse og uvisse rente og
indkomst af Nyborg slot og len fra philippi jacobi 1644, da han sidst
fik kvittansiarum, til årsdagen 1646, hvori er medberegnet tømmer,
mursten og kalk, som var i behold if. sidste kvittansiarum. Desuden
har han gjort regnskab for sine afgifter af den årl. visse og uvisse rente
og indkomst fra philippi jacobi 1646, da han fik lenets visse og uvisse
indkomst på årl. afgift, og til årsdagen 1648, og nu også gjort regnskab
for den visse og uvisse indkomst fra philippi jacobi 1648, da han igen
fik lenet på regnskab, til årsdagen 1649. Han har endvidere gjort
regnskab for pengebådsmandsskatter, kornskatter, kobber- og tin
skatter samt andre kontributioner i den nævnte tid. Han har forklaret
og betalt de antegnelser, der er gjort i de regnskaber, mandtals
registre, kvittanser og beviser, han har indleveret til rentekammeret,
og han lades derfor med arvinger kvit, fri og kravsløs. Dog skal han
fortsat stå til rede og regnskab for det inventarium, han har modtaget,
da han først kom til lenet. FR, 6, 58-60. K.
22. aug. (Kbh.) Ms. til Jobst Frederik von Papenheim. Flg. indvånere i
Nykøbing F.: Malene Skinders, Anne Rasmusses, Kirsten Jørgens,
Margrete Dragers, Mikkel Bødker, Jens Hansen Bager, Niels Nielsen
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Bøn, Karen Abrahams, Jens Christoffersen, Jens Lauridsen Rebsla
ger, Rasmus Olufsen Fisker og Rasmus Ebbeltofft har andraget, at
deres huse og gårde, beliggende nærmest ved volden, i sidst forleden
fejde for fæstningens skyld efter prinsens ordre er blevet dem frataget
og nedbrudt, for hvilke de endnu intet vederlag har fået, skønt de
adskillige gange har ansøgt derom, men at der alene er henvist til, at
JFP skulle tilholde borgmester og råd at gøre dem vederlag af byens
penge eller omliggende fæstehaver. Da kongen afJFPs samt borgme
sters og råds erklæring erfarer, at der ikke findes andre midler,
hvormed de kan betales, end at enhver af dem bevilges til ejendom
noget af byens fæstehaver såvel som ved strandsiden, hvor bekvemmelig byggested kunne befindes, godkender han, at enhver af dem efter
otte lovligt dertil tagne uvildige mænds taksering i betaling til ejen
dom må udlægges så meget, som hver af dem pro qvota kan tilkomme
for det, de har mistet. SmT, 8, 8. K. Indl. 9. aug.
22. aug. (Kbh.) Bevilling. Kongen har forleden år bevilget under
såtterne i Ålborg privilegium på et hestemarked dér i byen at holdes
rette markedsdag [KB 1648, 91], som er første søndag efter pinse.
Borgmester og råd har nu andraget, at mange fremmede og kongens
egne undersåtter har klaget over, at denne dag er dem ubelejlig til
hestemarked, da de straks efter skal være til marked i Hamborg med
de heste og andet, de har købt der. De begærer derfor, at hestemarke
det i Ålborg må holdes en mere bekvem dag. Det bevilges, at det indtil
videre må holdes anden søgnedag efter Kristi himmelfartsdag. J R, 11,
225. K. Orig. i Alborg rådstueark. (D1-118), LAV.
22. aug. (Kbh.) Ms. til hr. Gregers Krabbe. Erik Krag begærer ved
mageskifte at tilforhandle sig landgilden og herligheden af en selv

egen bondegd. i Lyne s., kaldet Lyne Husted [nu i Kvong s.] - imod
vederlag i en gd. i Hillerslev by. GK skal erklære, om det begærede kan
undværes mod det tilbudte. JT, 12, 143. (Efter hr. kanslers ordre) K.
22. aug. (Kbh.) Ms. til Ebbe Gyldenstierne. Kongen sender ham
overslag over, hvad dammenes reparation i Koldinghus len vil koste.
Han skal snarest lade dem reparere. JT, 12, 143. K. Orig. i Koldinghus
lensrgsk.
23. aug. (Kbh.) Ms. til Jacob Grubbe og Iver Krabbe. Hr. Christoffer
Ulfeldt t. Svenstrup har andraget, at sognepr. t. Hersløff hr. Jens
Andersen, sognepr. t. Borrebye hr. Gudmand Olufsen, sognepr. t.
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Karlebye hr. Hans Nielsen og borger i Landskrone Oluf Gudmandsen
har påtaget sig at klarere tidl. skriver på Helsingborg slot, afd. Chri
sten Nielsens regnskaber og betale, hvad deri måtte mangle på hans
moders, brødres og søstres vegne. Der er nu opstået tvist om de
antegnelser, der er gjort i regnskaberne. Da CU og CNs arvinger og
deres formyndere har betroet adressaterne at dømme dem imellem
om, hvilke mangler der findes og ikke forsvarligt kan passere, skal de
med kgl. fuldmagt indstævne de interesserede med regnskaberne og
dømme herom. SkT, 8, 60. K. Indl. 22. aug.
23. aug. (Kbh.) Ms. til hr. Frands Pogwisch og bispen i Viborg. Hr.
Anders Bille har anholdt om bevill. påjus patronatus til Vindum kirke,
som er sognekirke til hans gd. Vindum Overgård i Hald len. De skal
erklære, om der ikke er andre adelspersoner i sognet, som det kunne
være præjudicerligt, om kirken har jordegods, hvad beholdning der
findes ved den, hvis kongetienden er tillagt nogen, om jus da uden
sammes præjudice kan undes AB, når han og arvinger svarede den årl.
afgift deraf, og stedsmål, når den blev ledig, eller om nogen anden
consideration kan hindre hans begæring. JT, 12, 143. (Efter hr.
kanslers befaling) K.

24. aug. (Kbh.) Ms. til Henrik Podebusk og Henning Pogwisch. Der er
tvist mellem Henning Qvitzow t. Qvitzowsholm og Erik Qvitzow t.
Sandager på den ene side og Ejler Qvitzows børn på den anden ang.
Skt. Jørgens hospital ved Svendborg, hvori der er dømt på forleden
herredage, at der skal kastes lod mellem dem om, hvem der skal være
forstander for nævnte hospital. For at de én gang for alle kan komme
til ende, skal adressaterne overvære lodkastningen. FT, 7, 44. (Efter

Otte Krags ordre) K.
25. aug. (Kbh.) Ms. til Mogens Arenfeldt. Sidsel Pedersdatter over
løber endnu daglig kongen og anholder nu især om, at han vil
tilforordne hende en, som kunne indstævne de domme, der er gået
imod hende, for overdommere og udføre hendes sag, da hun beklager
ikke selv at have midler dertil. Da kongen af MAs erklæring erfarer, at
hun er fradømt den gd., hendes husbond påboede, og at MA ellers har
tilbudt hende hendes gods, som er fravundet hende for landgilde og
restance, for vurdering, skal han selv lade indstævne for hendes
tilbørlige overdommere de domme, som er udstedt mod hende, og
udføre sagen »til yderste«, for at kongen én gang for alle kan blive

forskånet for hendes uophørlige overløb. JT, 12, 144.
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25. aug. (Kbh.) Ms. til hr. Oluf Parsberg. Valdemar Lykke har an
draget, at kirketienden af Gosmer s., som han bor i, er blevet ledig, og
begærer at måtte få den, idet han tilbyder at forhøje den med et pund

korn af hver slags. Kongen godkender, at han får den på dette vilkår.
JT, 12, 144. (Efter Otte Krags ordre) K.
26. aug. (Kbh.) Ms. til Otte Pogwisch. Kongen vil i rustvognsstalden på
Frederiksborg lade afdele og indrette nogle kamre til en del af stald

betjentene, hvorom kammerjunker Hugo Liitzow har fået befaling.
OP skal snarest lade gøre overslag over, hvad det i det ringeste kan
koste. SjT, 31, 122. Orig. i Frederiksborg lens ark., LAK.
26. aug. (Kbh.) Ms. til sal. Steen Becks arvinger. Kongen har forlenet
hr. Ove Giedde med Herredsvad klosters len og har befalet Otte Thott
t. Næs og Jacob Grubbe t. Røgle at overvære dets overlevering til ham.
Da der under Herredsvad kloster ligger adskillige jura patronatus if.
jordebogen, som bør holdes ved magt, skal de snarest og absolut inden
michaelis i nævnte gode mænds nærvær overlevere lenet til OG med
underskrevne jordebøger, inventarium og kirkeregnskaber og hvad
dertil hører, som bør blive ved lenet, og hvilke ornamenta eller andet,
der findes ved hver kirke, så han derefter kan vedligeholde dem

forsvarligt af deres indkomst. SkT, 8, 61. K.
26. aug. (Kbh.) Palle Urne fik brev at aflevere jfr. Karen Urnes
værgemål til Niels Parsberg t. Eskilstrup eller at stille ham nøjagtig
kaution for det, han måtte blive ham skyldig derpå. Udt. i Ski', 8, 62.
(Efter Otte Krags ordre) K. Indl. 24. aug.
26. aug. (Kbh.) Ms. til Markus Rodsteen. Gregers Høeg t. Rørbæk
har andraget, at nogle af MRs søskende har en gd. i Flødstrup s. hos
ham og et bol i Kissendrup, hvilken gd. er øde og jorden dertil
»henleyes« [bortlejes?]. Da der er mange lodtagne i godset, og de har
ringe fordel deraf, har MRs moder begæret til magelæg mod deres
gods halvanden »thiede« [tiende?] i Jyll. i Badstrup, som er godt og

velbesat gods. Da MRs moder dog ikke tør gøre til ende dermed på
sine umyndige børns vegne, har GH begæret denne befaling til MR:
da han er sine søskendes rette værge, skal han erkyndige sig om
godset, og hvis han skønner, at mageskiftet kan ske uden skade for
dem, skal han på deres vegne afslutte det. FT, 7, 44. (Efter Otte
Krags ordre) K.
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27. aug.1 (Kbh.) Falk Gøye fik brev at indtage Henrik Tobissen i Sorø
skole, når der bliver plads ledig. Udt. i SjT, 31, 117.
1) Indført ml. breve af 26. og 27. juli.

27. aug. (Kbh.) Ms. til alle lensmænd i Danmark. De har tidligere fået
Christian 4.s befaling om, at i deres len skulle udlægges gde til
rytteriets underhold. Da dette, fordi rytterne ikke har villet antage
dem, ikke er iværksat, og da bønderne besværer sig over længere at
underholde dem på den måde, som nu sker, skal adressaterne snarest,
hver i sit len, udlægge så mange gde til rytteriets underhold, der nu er i
lenene, som kan skylde ungefær 8, 9 eller 10 td. korn og er gode for
deres landgilde, og som rytterne kan overtage og bruge kvit og fri for
stedsmål, landgilde, ægt, arbejde og skat. Og hvis nogen af de gde,
som udlægges, ikke er så ledige, at rytteren straks kan få den, skal han
dog nyde afgiften af den. Hvis nogen rytter vægrer sig heri, skal
lensmanden straks advare rigens marsk Anders Bille herom og sende
ham fortegnelse over gdens landgilde og ellers over, hvor mange gde
der udlægges i lenet, og AB forordner en anden rytter i stedet, som vil
lade sig nøje dermed. SjT, 31, 122. Orig. (til Otte Pogwisch) i Fre
deriksborg lens ark., LAK.

27. aug. (Kbh.) Ms. til kapitlerne i Danmark. De har tidligere fået
Christian 4.s befaling om at lade en del dem tilsendte ryttere under
holde af deres kapitelstjenere og indtil videre lade dem hver give 4 V2
rd. mdl. Kongen har nu anset for godt, hvis kapitlerne skønner, at
deres kapitelsbønder og -tjenere [ikke?] kan overkomme de 4!/2 rd.
mdl., at de da, ligesom på krongodset, af kapitelsgodset udlægger så
mange gde til rytterne, der nu underholdes af kapitelstjenerne, som

kan skylde [osv. som i ms. til lensmændene]. SjT, 31, 122. Orig. i Ribe
bispeark. (C4-252), LAV.
27. aug. (Kbh.) Ms. til hr. Henrik Lindenov. Sognepr. i Ousby og
provst i Gønge h. Hans Hansen samt sognepr. i Brønnestad Svend
Hansen har andraget, at deres afd. forældre, tidl. sognepr. i Winsløf i
Gønge h. Hans Hansen og hustru og børn er begravet i koret i Winsløf
kirke, hvor de har ligget nogle år. Nu vil afd. fru Lene Daas arvinger
understå sig i at optage forældrenes begravelse og i stedet dér gøre
LDs begravelse. HL skal se til, at forældrenes legemer forbliver urørt i
deres begravelse, og at ingen tager dem op af det sted, de nu ligger.

SkT, 8, 62. (Efter Otte Krags ordre) K. Indl. 10. aug.
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27. aug. (Kbh.) Ms. til Otte Thott og Jacob Grubbe. De har tidligere
fået befaling om at overlevere hr. Ove Giedde Herredsvad kloster. Da
der til klostret ligger adskillige kirker, hvis jura patronatus og ind
komst følger lenet, skal de ved overleveringen besigtige disse kirker,
hvordan de befindes med bygning og ornamenter og deslige, eller

hvad reparation der behøves. SkT, 8, 63. K.
27. aug. (Kbh.) Ms. til Jørgen Kruse og Jacob Seefeld. Mogens Arenfeldt har andraget, at det gods, som til at betale en del af kronens gæld
med skal udlægges fra Dronningborg slot, ligger Mariager kloster så
nær, at der kunne tilføjes kronen ikke ringe gavn, om det mod lige så
meget gods, som ligger langt fra Mariager kloster, måtte blive ud

skiftet hermed, da Dronningborg-godset dog skal afhændes til gæl
dens afbetaling. Adressaterne skal snarest for billig værd taksere det
gods, som MA vil udlægge af Mariagers gods i stedet for det, der er
udlagt af Dronningborg, så kronen og dem, der modtager det i
betaling, vederfares ret. JT, 12, 145. (Efter hr. kanslers befaling) K.
28. aug. (Kbh.) Bevilling. Anders Madsen har andraget, at tidl. rente
skriver Peder Nielsen skylder ham en sum penge. Da PN er bortrømt
fra Kbh. og nu ikke har nogen vis bopæl, hvor han kan søges og tiltales,
får AM bevill. til at arrestere og anholde ham, hvor han kan antræffes,
til han contenterer ham for hans billige tilkrav. SjR, 22, 217. Indl. 17.

aug.
28. aug. (Kbh.) Bevilling. Kongens trompeter Hans Abelsteen har
begæret at måtte forskånes for rejser, da han har tjent Christian 4.
næsten 30 år og pga. svaghed ikke kan tåle dem. Det bevilges, at han
forskånes for rejser, men han skal være forpligtet til at forrette daglig
opvartning i Danmark, når påæskes. SjR, 22, 218. K. Indl. 24. aug.
28. aug. (Kbh.) Ms. til hr. Tage Thott. Kjeld Krag t. Trudsholm har
andraget, at de i Froste h. til Heine kirke hørende skove både er meget
ringe og meget forhugne og tilmed ligger så langt fra residensen, at
bønderne der i herredet pga. misvækst og svaghed på deres kvæg, som
de har lidt i nogle år, ikke kan overkomme at fremage det nødvendige
ildebrændsel, som det plejer at ske. Han har derfor begæret i 3 år at
måtte udvises nogle træer i Dalbye skove, som han selv kan lade
afhente med sit lens bønder. Kongen godkender, at KK i 3 år på steder
i Dalbye skove, hvor det skader mindst, må udvises nogle topfurnede
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bøge, som KK selv lader hente ved sit lens bønder. SkT, 8, 63. (Efter
Otte Krags ordre) K. Indl. 22. aug.
28. aug. (Kbh.) Ms. til Jobst Frederik von Papenheim. Hvad konstabel
Christen Hansen Aarhus har andraget, kan han erfare af hans hosføjede supplikation. Han skal tilholde borgmester ogråd i Nakskov, at
de uden ophold betaler ham, hvad han med rette kan fordre hos dem.
SmT, 8, 9. (Efter Otte Krags ordre) K.
28.1 aug. (Kbh.) Oprejsning. Borgmester og råd i Varde har andraget,
at Christen Steffensen, født i Magårde i Nørre [Horne] h., som har sit
tilhold i en by ved havn Hee [Hede] i Nørre Bork s., den 19. juli
sidstforleden i byens frihed modvilligt har overfaldet byens markvog
ter og slået ham mange hug og med en fork gjort ham sår og skade. Da

han straks er undveget fra byens frihed, så intet mundtligt varsel
kunne gives ham, og hans bopæl heller ikke i hast kunne udspørges,
og ham dér gives stævne og varsel, er sagen blevet forhalet, så den ikke
kan procederes så lovligt efter birkeretten, som det bør sig. Kongen
rejser og fornyer derfor sagen, så borgmester og råd må drive den på
ny, forhverve vidner og føre den til ende, som havde den tildraget sig
for nylig. JR, 11, 226.
1) Rettet fra 29.

28. aug. (Kbh.) Bevilling. Maren Niels’ kone i Riberhus len bevilges at
måtte ægtejensJessen, som hun er beslægtet med i 3. led, mod til Ribe
hospital at give 18 sldl. og bevise, at de ikke er nærmere beslægtet. JR,

11, 227.
28. aug. (Kbh.) Kvittansiarum. Hr. Gregers Krabbe har gjort endeligt
regnskab for den visse og uvisse rente og indkomst af Riberhus og
Møgeltønder len, fra han fik dem i forlening philippi jacobi 1639 efter
hr. Albret Skeel, til årsdagen 1646, da hans lensbrev blev forandret.
Han har ligeledes gjort regnskab for sine afgifter af lenenes visse og
uvisse rente og indtægt fra philippi jacobi 1646, da han fik dem på
afgift, til årsdagen 1648, da han igen fik dem på regnskab. Han har
desuden gjort regnskab for pengeskatter, kornskatter, kobber- og
tinskatter samt andre kontributioner og for de penge, han har op
pebåret af lensmændene, gejstligheden og købstænderne i Jyll. og af
tolden i Ribe til krigsfolkenes besolding og underhold både i Bersodde skanse og andre steder. Ligeledes har han forklaret og betalt de
antegnelser, som ikke kunne passere, og han har afleveret sine for-
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leningsbreve. Han er intet blevet skyldig og lades med arvinger kvit,
fri og kravsløs. Dog skal han fremdeles stå til regnskab for det in
ventarium, som efter kommissærers besigtigelse befandtes på Riberhus og Møgeltønder slotte, efter at de svenske i 1645 havde forladt
Jyll., og som han endnu ikke har forklaret. JR, 11, 228. K.
28. aug. (Kbh.) Ms. til hr. Gregers Krabbe. Menige provster i Ribe stift
har andraget, at provstemodet i stiftet er fastsat til at holdes årl. i
Varde ved Luciæ dags tider. De klager over, at dette er dem til største
besvær, da det er på den tid, dagene er kortest og vejene mest
ubekvemme. Kongen har derfor anset for godt, at de indtil videre må
være forskånet for dette provstemode, hvilket GK på hans vegne kan

lade dem vide. JT, 12, 145. (Efter hr. kanslers ordre) K. Orig. i Ribe
bispeark. (C4-252), LAV. Indl. 21. juni.
28. aug. (Kbh.) Ms. til Gunde Rosenkrantz og bispen i Arhus. Mogens
Arenfeldt har anholdt om jus patronatus til Hyllested og Rosmus
kirker i Kalø len. De skal erklære, om der ikke er andre adelspersoner i
sognet, hvem det kunne være præjudicerligt, om kirken har jorde
gods, hvad beholdning der findes ved den, hvis kongetienden er
tillagt nogen, om jus da uden sammes præjudice kan undes MA, når
han og arvinger giver den årl. afgift deraf og stedsmål, når den bliver
ledig, eller om nogen anden consideration kan hindre hans begæring.
JT, 12, 146. (Efter hr. kanslers befaling) K.
28. aug. (Kbh.) Ms. til Gunde Rosenkrantz. Mogens Arenfeldt har
begæret, at det gods, han har i Hyllested, må høre til hans birk og
[beboerne] dér søge deres ret. GR skal snarest erklære, om denne
begæring kan efterkommes uden nogens præjudice og uden skade for
kronen. JT, 12, 146. (Efter hr. kanslers befaling) K.

28. aug. (Kbh.) Ms. til hr. Oluf Parsberg. Mads Frandsen er for nogen
tid siden dømt fra den gd., han påboede i OPs len, og fra den
fjerdepart af tienden, han havde i fæste, fordi han imod recessen

havde bortlejet nogen eng og solgt hø samt resterede med en del af
tienden. Da han har ydet al sin landgilde på tilbørlige steder og
tilbyder at yde den i rette tid, godkender kongen, at hans forseelse for
denne gang efterlades ham, og at han må beholde sin forbrudte gd. og
tiende, når han herefter yder sin landgilde og afgift i rette tid. JT, 12,
146.
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28. aug. (Kbh.) Ms. til Gunde Rosenkrantz og bispen i Arhus. Fru
Anne Kaas t. Møllerup har begæret til magelæg af Horsens hospitals
gods i Mols h. i Feldballe s. i Kejlstrup 1 gd. (Jens Nielsen og Mikkel
Rasmussen) og 1 øde gadehus på gdens grund samt 1 gd. (Søren
Rasmussen) og 2 øde gadehuse på denne gds grund - imod i Stjern
holm len i Hatting h. i Hedensted s. og by 1 gd. (Søren Poulsen) og 1
gd. (Peder Nielsen) og i Bjerre h. i Stenderup s. og by 1 bolig (Eske
Olufsen). Adressaterne skal erklære, om Horsens hospital kan und
være det begærede mod det tilbudte. JT, 12, 147. (Efter hr. kanslers

befaling) K.
29. aug. (Kbh.) Bevilling. Borgmester og råd i Kbh. har på egne og
borgerskabets vegne begæret afskaffelse af den told, som fra gammel
tid, da der var sildefiskeri i brug her, og der ikke var pålagt indvånerne
anden told, er svaret årl. fra Bartholomæi og til Dionysii dag, da de nu
desuden svarer adskillige andre tolde, som de i forrige tider var fri for,
og da nævnte told, skønt af ringe betydning, forårsager enhver, som
imidlertid har noget at udføre af portene, stor forhindring. Da tilmed
byfogden, mens dette tolderi varer, intet almindeligt ting holder,
formener de, at mange, som har noget at forrette med skøder, afkald,
vidner at føre og andre nødvendige sager, derved opholdes, og at, hvis
dette tolderi afskaffedes, kunne retten til tinge administreres lige så
vel som på andre tider. Da kongen har erfaret, at borgerskabet er
pålagt andre tolde at svare, bevilges det, at denne told afskaffes, dog at
borgerskabet lader sig finde villig til at svare andre tolde, som er eller
måtte blive pålagt. Og byfogden skal administrere retten med ordent
lig tingholden i nævnte periode lige så vel som til andre tider. SjR, 22,
218. (Efter Otte Krags ordre) K. (Tr.: KD, I, 670). Indl. 21. aug.
29. aug. (Kbh.) Bevilling. Sognepr. t. Henne s. hr. Poul Christensen
har andraget, at et stykke eng i Lønne s. ved Lønne sø, som han har
haft i fæste af kronen, og årl. skylder 1 ørte byg og 10 »rochell«, for 2 år
siden af havsand er ganske overløben og fordærvet, så aldeles intet

mere kan avles derpå. Han begærer at måtte efterlades den re
sterende afgift deraf. Da hr. Gregers Krabbe bekræfter hans an
givende, bevilges forskånelse for afgiften. JR, 11, 226. Indl. 27. juli.
29. aug. (Kbh.) Bevilling. Sognepr. t. [Sønder] Omme og Hoven
sogne hr. Niels Poulsen har andraget, at han har lidt stor skade på sit
korn, især på rugen, som er ganske nedslagen og fordærvet af hagl, så
han ikke alene selv i indeværende år intet synderligt korn kan få, men
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heller ikke har meget at forvente af sine sognemænd, som ligeledes
har lidt stor skade. Ved denne ulykkelige hændelse formoder han med
hustru og børn at ville geråde i fattigdom og elendighed, om han ikke
får hjælp. Det bevilges, at han må besøge præsterne i Ribe stift om
hjælp, og det føres disse til gemyt at hjælpe ham efter formue med
penge eller korn. Det pålægges bispen at befordre ham til det bedste
hos stiftets præster. JR, 11, 229.
30. aug. (Kbh.) Skøde til indvåner i Kbh. Niels Aagesen på 2 valkemøl
ler, liggende ved vandkunsten i Kbh., og et lille øde jordsmon, som
hører dertil, så vidt det er indplanket, og som er 38 al. langt og fra øst
til vest i begge ender 17 al. og V2 kvarter bredt, med hvad bygning, der
nu står derpå. SjR, 22, 219. K. (Tr.: KD, III, 317).
30. aug. (Kbh.) Ms. til OtteThott og Jacob Grubbe. Om besigtigelse af
kirkerne under Herredsvad kloster. [Ordret enslydende med ms. til

samme af 27. aug., se dette]. SkT, 8, 64. K.
30. aug. (Kbh.) Ms. til Stalder Kaas, Iver Krabbe og Jens Gagge. Hr.
Holger Rosenkrantz t. Frøllinge har andraget, at han af adskillige
årsager ikke kan efterkomme kongens befaling vedk. afd. Gabriel
Kruses arvinger, som han for nogen tid siden fik tillige med dem. De

skal derfor snarest tage en anden god mand til sig og fyldestgøre
befalingen. SkT, 8, 65. K. Indl. 30. aug.
30. aug. (Kbh.) Bevilling. Fjeldsted bymænd i Vends h. har andraget,
at der årl. den 10. aug., som er Skt. Laurits dag, i deres by holdes et
marked, der er samtlige bymænd til store skade, fordi ikke alene deres
korn, som på den tid står i sin bedste grøde, af de fremmede folk, som
søger markedet, nedtrædes, forødes og borttages, og gærderne ned
brydes, men der endog forårsages stor trætte og uenighed, så en del
bliver lemlæstet og en del ganske slået ihjel, hvorfor de ved slig

utilbørlig trætte og slagsmål ofte med huse og gårde geråder i stor
fare. De begærer derfor, at markedet må afskaffes. Da fru Ghristence
Lindenov, afd. Claus Sesteds t. Ørslevkloster, bekræfter deres an
givende, bevilger kongen, at markedet må afskaff es. FR, 6, 60. K. Indl.
18. maj.
30. aug. (Kbh.) Ms. til Erik Rosenkrantz. Jens Hansen og Hans
Rasmussen på Lang har andraget, at 2 dem tilhørende skuder er
fradømt dem ved herredagsdom i 1647, fordi de imod kgl. forordning
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ikke havde fortoldet deres last. De begærer at få skuderne igen, og
kongen godkender, at ER lader dem få dem. SmT, 8, 10. K. Indl. 12.
aug.
30. aug. (Kbh.) Bevilling. Borgmester i Vejle Jesper Andersen har
begæret at måtte besidde en bondegd. (Hans Bunde) i Vinding by i
Holmans h., der årl. skylder 2 skp. rug, 3 skp. byg, 2 ørter havre, 1
smør, 1 brændsvin, 2 td. kul, 20 læs ved, 1 læs hø, 9 mk. gæsteri og 9

mk. gerningspenge, og som han agter at købe, kvit og fri for landgilde,
ægt og arbejde, da han i lang tid har været hospitalsforstander, og pga.
hospitalets ringhed ingen løn har haft. Da Ebbe Gyldenstierne be
kræfter, at JA har været borgmester og hospitalsforstander i 11 år og
intet nydt herfor, og at han i forleden fejde har ladet sig finde redebon
til kronens tjeneste, bevilges der ham 8 års frihed for landgilde, ægt og
arbejde, hvis han køber gden. Han skal på egen bekostning opbygge
den og holde den ustraffelig ved lige. JR, 11, 230.
30. aug. (Kbh.) Ms. til Mogens Arenfeldt. Fru Lisbet Rodsteen, afd.
Jørgen Ornings t. Skårupgård, har fået kgl. befaling om til Manderup
Due t. Halkær at levere jordebog og mandtal på Astrup len, hvortil
hun måske behøver hjælp af forrige skriver på Astrup Christen Lau
ridsen, som berettes at være i MAs tjeneste. MA skal tilholde ham
snarest for den tid, han var skriver dér, at levere en jordebog på Astrup
len til LR, som hun siden, underskrevet med sin egen hånd, kan
overlevere MD. JT, 12, 147. K.
30. aug. (Kbh.) Ms. til fru Lisbet Rodsteen. Da hun endnu ingen
jordebog eller mandtal på Astrup len har leveret til Manderup Due,
som hun burde have gjort, inden hun kvitterede lenet, skal hun gøre
det snarest. JT, 12, 148. K.
30. aug. (Kbh.) Ms. til Erik Juel. Hvad Niels Jensen anfører mod fru
Margrete Marsvin, afd. hr. Jørgen Urnes, og hvad hun svarer på hans
angivende om en kirkejord og eng, som han beretter, at hun har
frataget ham og forundt en af sine egne tjenere, kan han se af NJs
hosføjede supplikation og MMs skriftlige erklæring derpå. Han skal
undersøge sagen og erklære sig udførligt derom, så kongen kan

resolvere sig derpå. JT, 12, 148. K.
31. aug. (Kbh.) Noel de la Bussiere fik bevill. denne ene gang toldfrit
at udføre 12 heste, som han har købt her i riget, dog skal han aflevere
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sit pas på det toldsted, hvor han agter at udføre dem. Udt. i SjR, 22,
220.
31. aug. (Kbh.) Bestalling for Mathias Hasse som artilleri- og tøj
husskriver. Han skal have flittigt tilsyn med alt, hvad der nu er i forråd
eller herefter modtages, at intet deraf forvendes på utilbørlige steder,
eller at noget underslæb sker. Han skal holde rigtige bøger over al
indtægt og udgift, så han, når det fordres, kan gøre kongen eller
felttøj mesteren regnskab derfor. Han skal holde rigtig rulle over alt
artillerifolket og over enhvers løn, kost, huse og våninger, og hver
måned gøre afregning med håndværksfolkene, som betales dagløn,
og årl. gøre regnskab derfor i renteriet. Han må intet modtage eller
bogføre, ej heller udgive, undtagen hvad der approberes og befales af
felttøjmesteren eller de i hans fravær dertil forordnede. Og for at den
ene ikke skal have årsag til at undskylde sig med den anden, skal altid
en af tøjvarterne være til stede, når noget modtages eller udgives, dog
at skriveren1 skal stå for regnskabet, som det sig bør, og dertil at
forordne underskrivere og drenge, som han vil svare til. Han skal for
sin tjeneste have samme løn og besolding som sin formand fra philippi

jacobi sidstforleden. SjR, 22, 220.
1) Indførslen har - fmtl. fejlagtigt - skriverne.

31. aug. (Kbh.) Bevilling. Kongen har bevilget mester Niels Pedersen
Kock en halvgd. på Frederiksborg len, kaldet Skallerød, mod en årl.
sum penge i stedet for landgilde, ægt og arbejde. Af Otte Pogwisch’
erklæring erfares, at dette ikke tilsammen kan beløbe sig til mere end
9 rd. 32 sk., hvis han skal blive ved magt. Kongen bevilger derfor, at

NPK for landgilde, ægt og arbejde skal svare dette beløb. SjR, 22, 221.
31. aug. (Kbh.) Bevilling for rotgieter i Kbh. Henrik Kempf at forskånes for borgerlig og bys tynge, så længe han befindes alene at
arbejde for kongen og at rette sig efter recessens indhold om kgl.
tjeneres frihed. SjR, 22, 222. K.
Tilf.: Ligesådant brev fik kongens snedker på Frederiksborg og

Kronborg, boende i Helsingør, så længe han befindes alene at arbejde
for kongen.
31. aug. (Kbh.) Ms. til rigsråderne i Sjæll. Da der ingen landkommissærer er i Sjæll., skal de snarest lade adelen smst. forskrive og erfare
deres vota om, hvem de begærer til landkommissærer, hvorom adres-
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såterne siden skal erfare kongens vilje, at de, som nævnes og eligeres,
kan aflægge deres ed til kongen. SjT, 31, 123.
Tilf.: Ligesådant brev fik rigsråderne i Skåne om 2 kommissærer,
mutatis mutandis. Ligeså rigsråderne i Jyll. om 1 landkommissær, og i
Fyn om 2.
31. aug. (Kbh.) Jørgen Seefeld fik brev at anordne, at de 2 postvogne
på Ringsted kloster kan være i beredskab til at følge med til Holsten
snarest, når kongens rejse falder der igennem. Udt. i SjT, 31, 123.
Tilf.: Ligesådant brev fik hr. Wentzel Rothkirck, Oluf Brockenhuus,
hr. Niels Trolle, Ebbe Gyldenstierne og hr. Frederik Reedtz om at
hidsende de postvogne, som holdes der ved lenene.
31. aug. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev at hidsende de 2
postvogne, som er på Kronborg, så de ufejlbarligt kan være på Kbh.
slot den 7. [!] sept. for at følge med til fyrstendømmerne. Udt. i SjT, 31,
123. Orig. (til Otte Pogwisch) i Frederiksborg lens ark., LAK.
Tilf: Ligesådant brev fik Otte Pogwisch.
31. aug. (Kbh.) Ms. til Otte Pogwisch. Han har oplyst, at der ikke på
Frederiksborg er så mange heste, som behøves til 2 postvogne. Han

skal derfor straks billigst muligt købe så mange gode, tjenlige heste,
som mangler til postvognene, der skal være i Kbh. den 4. [!] sept. og
følge kongen til fyrstendømmerne. SjT, 31,123. Orig. i Frederiksborg
lens ark., LAK.
31. aug. (Kbh.) Ms. tiljægermester. Han må herefter ikke lade nogen,
som bevilges vildt for betaling, få det, før de har erlagt pengene, som

han straks mod revers skal levere i kongens eget kammer. SjT, 31,123.
31. aug. (Kbh.) Konfirmation på bevill. fra Christian 4. til Jacob Petzaf
16. nov. 1646 [KB 1646, 288] på et jernværk og en hammermølle i
Ørkelyng i Skåne. Det bevilges ham desuden at måtte smelte det malm
og erts, som findes der omkring, i en dertil behørig »mastovn«. Som
betingelse skal han drive værket og jernbruget tilbørligt efter andre

bjergværkers manér og brug. SkR, 6, 88. K.
31. aug. (Kbh.) Bevilling. Mogens Høeg t. Kærgårdsholm har begæret
at måtte antage en sædedegn til Håsum s., som kan betjene kaldet i
stedet for den, som hidtil har været forordnet dertil fra Skive skole.

Han tilbyder i stedet til skolen straks at give 100 rd., hvis rente beløber
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sig til mere end indtægten for den skoleperson, der har betjent kaldet,
og kunne nydes uden besvær og umage af den pågældende. Det
bevilges, at MH antager en dygtig person, som kan betjene degnekal
det med kirketjeneste og børnelærdom og må nyde den indkomst, der
hidtil af Håsum s. er givet til Skive skole, og det så længe han og hans
efterkommere forholder sig skikkeligt og betjener degnekaldet vel,
ellers må MH og hans efterkommere afskaffe ham og i stedet forordne
en dygtig person. MH skal straks til Skive skole give de 100 rd., som af
lensmand og bisp skal sættes på rente, og renten anvendes til skolens
bedste. JR, 11, 231. (Efter Otte Krags ordre) K.
31. aug. (Kbh.) Bevilling. Hans Hansen i Skærup i Koldinghus len har
berettet og med Christian 4.s brev bevist, at der er givet ham såvel som
hans fader frihed på den gd., han påbor, undtagen for 1 fj. smør, og
begæret, at en af hans sønner må nyde samme frihed sin livstid, da
desuden af hans fader er afstået friheden, han havde på en gd. i Alstedt

[Ølsted] i Hatting h. Det bevilges, at en af HHs sønner efter faderens
død må nyde samme frihed, dog skal han uden kongens bekostning
holde gden vel ved magt med »tagt hus og hoffstald« og svare den
nævnte ^erding smør og være lensmanden på Koldinghus hørig og
lydig.1 JR, 11, 232.
1) Tidligere breve om samme frihed: 14. marts 1581, 25. maj og 17. juni 1626, 15.
juli 1631, 23. marts 1633, 6. jan. og 14. marts 1634.

31. aug. (Kbh.) Ms. til hr. Ebbe Ulfeldt og bispen i Viborg. Mogens
Høeg t. Kærgårdsholm har begæret bevill. for sig og efterkommere at
måtte antage en sædedegn til Håsum s. i stedet for den, som hidtil har
været forordnet fra Skive skole. Han tilbyder til Skive skole at give 100
rd., som kunne sættes på rente, der årl. kunne anvendes til skolens
nytte, hvorimod sædedegnen kunne nyde den indkomst, som af Hå
sum s. er givet skolen. Da adressaterne erklærer, at det ikke ville
præjudicere nogen, godkender kongen det ansøgte. De 100 rd. skal
de udsætte på rente hos vederhæftige folk. JT, 12, 148. K.
31. aug. (Kbh.) Ms. til Ebbe Gyldenstierne. Da der ingen postvogne
eller -heste findes på Koldinghus, skal han straks lade købe 4 gode
heste samt dertil behørige postvogne, så de kan være i beredskab, når
kongens rejse snarest falder der igennem. JT, 12, 149. K. Orig. i
Koldinghus lensrgsk.
31. aug. (Kbh.) Ms. til Ebbe Gyldenstierne og bispen i Ribe. Jørgen
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Munk begærer, at hans søster Sofie Munk må forordnes 2 stolestader i
Oum [S. Omme] kirke, en på mands- og en på kvindesiden, til sig og
sine folk, da hun har en herregd. i sognet1. EG skal undersøge, hvor
stolestaderne bedst kan udvises hende uden andres præjudice, hvor
om han skal sende beretning til kancelliet til efterretning og resolu
tion. JT, 12, 149. K. Indl. 28. aug.
1) I Møbjerg.

u.d.1 aug. (Kbh.) Ms. til Niels Krag og bispen i Arhus. Arhus hospitals
fundats er ikke til stede. De skal erkyndige sig om, hvor den er blevet
af. Dersom den ikke kan opspørges, skal de, for at alting i hospitalet
kan bringes i vis skik og god orden, tage dets jordebog for sig og
derefter på kongens videre ratifikation forfatte en tjenlig fundats og
indsende den til kancelliet. Desuden skal de snarest forhøre for
standerens regnskaber, for at deraf kan erfares, hvad hospitalet har i
forråd. Hvis de efter visitering befinder, at der i hospitalet findes
nogen, som ikke kan eragtes at være rette hospitalslemmer, skal de
Qerne dem og i stedet lade indtage andre nødtørftige almisselemmer.

JT, 12, 141. K.
1) Indført ml. breve af 18. og 20. aug.

1. sept. (Kbh.) Kvittans. Kongens sekretær Mogens Friis t. Favrskov
har til kongen fuldkomment overleveret det inventarium af sølv, som
han er sendt til Nykøbing F. for at hente hos prinsessen, nemlig: 50
sølvfade, 49 sølvtallerkener, 21 sølvskeer, 2 store og et lille komment, 4
saltfade, 7 lysestager, 2 natstager, en sølvkande på 2 potter, 14 på
randen forgyldte konfektskåle, en forgyldt mølle at drikke af, et for
gyldt potbæger med låg, 3 forgyldte potbægre uden lås, et forgyldt
giesbækken og en gieskande, 2 store og en lille forgyldt kande, en
forgyldt smørskål, et sølvfyrfad, 12 høje forgyldte konfektskåle, en
sølvlysesaks, et par kredens knive med sølvskafter, 2 par forskærerkni
ve med sølvskafter, endnu 2 par forskærerknive med sølvskafter og
kronen på, 3 andre knive, 2 knive med »ganske jernskafter«, 2 ind
vendigt forgyldte halvpotbægre, 2 hvide halvpotbægre, 17 pæglbægre
med låg, 4 indvendigt forgyldte sølvflasker, 4 store ganske forgyldte
pokaler, en forgyldt knapstob med låg, 3 ganske forgyldte halvpot
bægre, 3 ganske forgyldte rømerbægre (K har her desuden: et ganske
forgyldt potbæger med fod), et forgyldt pæglbæger med låg, et for
gyldt halvpotbæger, 2 sølvbægre, som går i hinanden, et ziratforgyldt
pæglbæger, et træbæger indlagt i en sølvplade, 5 bønder af sølv, en
forgyldt kande i drevet værk, en anden noget mindre af ligesådant
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arbejde, en sølvkande og en anden noget mindre, 8 forgyldte kon
fektskåle med fødder, 3 temmelig brede og flade forgyldte skåle, 4
middelstore, udgraverede og på randen forgyldte fade, en smørskål, 5
forgyldte sølvskeer, 10 andre sølvskeer, en temmelig stor ziratforgyldt
sølvrytter, et sølvskakspil bestående af 15 ryttere og 15 mænd, et bræt
af træ, som hører dertil, overdraget med en ziratforgyldt sølvplade. M F
og arvinger lades fri og kravsløs for det nævnte sølv. SjR, 22, 222. K.
1. sept. (Kbh.) Bevilling for Henrik von Rothe, boende i Helsingør, til
indtil videre at være fri for al borgerlig og bys tynge, vagt og ind

kvartering. SjR, 22, 224. K.
1. sept. (Kbh.) Bestalling for Enevold Brun som grovsmed og hov
slager på Frederiksborg slot. Han skal have tilsyn med kongens heste
og stod både på Frederiksborg slot og på Esrum, at føllene optages og
opstaldes i rette tid, og hvis sygdom rammer stodhestene eller føllene,
skal han anvende sin største flid, at de igen bliver hjulpne og kommer
til rette. Han skal på sin egen person årl. have 146 kurantdi. og på 2
svende i besolding 10 kurantdi. årl. til hver, og til kostpenge selv årl.
108 kurantdi. og til hver svend 48 kurantdi., og til løn for en dreng skal
han have 3 kurantdi. årl. og 36 kurantdi. i kostpenge, og til en
nagelsmed 2 kurantdi. ugl., hvilket alt skal betales af lensmanden på
Frederiksborg. Desuden skal han have foder til 2 heste og fri græsning
til 2 køer. Alt at regne fra philippi jacobi sidstleden. SjR, 22, 224. K.
1. sept. (Kbh.) Å.b. til rigsrådet, adelen, gejstligheden og borger
skabet i Danmark om hertug Christians udvælgelse. For til rigernes og
indbyggernes bedste at forekomme al uenighed, misforståelse og uro i
disse bekymmerlige, vanskelige og vidtudseende tider, har kongen
med rigsrådets samtykke anset for rådsomt at lade stænderne i Dan
mark forskrive og med dem forhandle om sin søn Christian, arving til
Norge og hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmarsken, greve
til Oldenborg og Delmenhorst hans udvælgelse til rigerne og landene
efter kongens død. Da menige indbyggere, som sådan handling ved
kommer, pga. landets størrelse ikke bekvemt kan forskrives dertil,
som kongen ellers gerne havde set, skal de nævnte stænder ved udvalg
med nøjagtige fuldmagter fra stænderne lade møde i Kbh. trinitatis
søndag [9. juni] 1650, og da yderligere erfare kongens proposition og
mening og forhandle og slutte derom, efter som kongens »tilforsict« er
til sine tro undersåtter, og som kan være mest til gavn og sikker
rolighed for riget. Kongens hensigt er aldeles ikke at forhindre,
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formindske eller forkrænke nogen stand i dens lovlige privilegier og
friheder, men langt mere at konservere og bekræfte enhver dem
ubeskåret i alle måder. Og det, som kongen da på sin søns vegne lover,
vil han aldeles holde i gerningen og bekræfte med sit brev og segl, så
alle undersåtter kan være aldeles tilfredse og forsikrede dermed.
Kongen tvivler ikke på, at Gud vil velsigne sådan kristelig forhandling.
SjT, 31, 124. (Tr.: DKL, III, 355). Orig. i Ribe bispeark. (C4-252),
LAV.
1. sept. (Kbh.) Ms. til Danmarks rigsråder. Kongen har ladet åbne
breve udgå til menige rigens stænder om sin søns udvælgelse1. Andressaterne skal til belejlig tid forskrive ridderskabet i deres lande og
foreholde dem kongens vilje med begæring, at de deputerer fuld
mægtige, som kan være til stede, så forhandlingen desto bedre kan
foretages i rette tid. Og da kongen har anset for godt at lade forhandle
med samtlige ridderskabet om, at enhver af adel, som harjordegods, i
landekisten i nogle år vil indlægge noget af hver td. korn, som de også
tilforn har tilbudt, skal adressaterne underrette ridderskabet herom
med begæring, at de vil bekvemme sig hertil og befuldmægtige deres
udsendinge således, at de kan forhandle og beslutte derom. SjT, 31,
125. (Tr.: Rise Hansen: Aktst. t. Opl. om RR.s ogSt.mødernes Hist., I,
288).
Tilf.: Råderne \Jyll., som fik brev, var: hr. Anders Bille, hr. Oluf
Parsberg, hr. Gregers Krabbe, Niels Krag, Mogens Høeg og hr.
Henrik Rantzau; i Sjæll,: hr. Ghristoffer Urne, Jørgen Seefeld, hr.
Hans Lindenov, hr. Frederik Reedtz, hr. Niels Trolle og Christen
Skeel; i Skåne: hr. Ove Giedde, hr. TageThott, hr. Christoffer Ulfeldt
og Henrik Ramel; i Fyn: Hr. Mogens Kaas, hr. Iver Vind og hr. Jørgen
Brahe.
1) I margen er senere tilføjet: NB. De forsikringer, som ko. maj. og rigens råd og
adelen hverandre har givet, såvelsom de forsikringer, ko. maj. til de andre stænder
har givet, lindes i registranten fol. 387 [SjR, 22, 387 ff., 18. juni 1650].

1. sept. (Kbh.) Ms. til lensmændene i hele Danmark. Kongen har ladet
åbne breve udgå til menige rigens stænder om sin søns udvælgelse.
Adressaterne skal lade dem læse og forkynde på alle herredsting og i
alle købstæder. De skal ligeledes lade læse og forkynde en med
følgende trykt forordning om deres kost, som for betaling bespises i

Sorø kloster. SjT, 31, 125.
1. sept. (Kbh.) Ms. til landsdommerne i Danmark. De tilsendes det
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åbne brev om kongens søns udvælgelse og skal forkynde det på
landstingene og siden holde det til stede smst. SjT, 31, 126.
Tilf.: Landsdommerne var: Jørgen Seefeld i Sjæll., Erik Juel og
Peder Lange i Jyll., Kjeld Krag i Skåne, Henning Pogwisch på Fyn,
Vincents Steensen på Langeland, Lave Beck på Loll. og Falster,
Willum Thomissen i Blekinge, Peder Terckelsen på Møn og Hans
Pedersen på Bornholm.
1. sept. (Kbh.) Ms. til kapitlerne i Danmark. Kongen har ladet åbne
breve udgå til menige rigens stænder om sin søns udvælgelse. Adres
saterne skal sende befuldmægtigede personer, som kan overvære

valget. SjT, 31, 126.
Tilf.: Ligesådant brev fik borgmestre og råd i Kbh., Malmø, Ribe,
Christianshavn og Odense.
1. sept. (Kbh.) Forordning om kostpenge på Sorø. Det kgl. adelige
akademi Sorø er i mange måder kommet til agters, og især kan
indkomsten umuligt dække kost og underhold for dem, som bespises
dér, med den betaling, som hidtil er givet. Så det må befrygtes, at en
sådan berømmelig anordning, som er tænkt til bedste for hele adel
standen, vil gå rent til grunde, hvis den ikke forbedres. Kongen har
derfor med rigsrådets råd bestemt, indtil andet middel kan anordnes,

at der fra michaelis skal gives 2 rd. ugl. for kosten af dem, som for
betaling bespises på klosteret, da dog alt nu er i fast højere pris, end da
den første fundats blev givet. SjT, 31, 126. (Tr.: CCD, V, 609).
1. sept. (Kbh.) Å.b. til bønderne i hele Danmark. Pga. denne farlige
tids tilstand har kongen til indbyggernes, landenes og rigernes forsvar
ikke kunnet undlade endnu en tid at fortsætte den anordnede ringe
militie til hest og fods, hvortil behøves en anselig sum penge. Han har
derfor med rigsrådets samtykke eragtet nødvendigt at lade påbyde
bønderne og andre undersåtter en alm. pengeskat: Hver 10 jordegne
bøndergde, hvad enten de besiddes af dem, som bondeejendommen
tilhører, eller de er fæstede til andre, skal lægges i læg og give 20 rd. in
specie eller deres værd, daleren beregnet til 6 mk. dansk, den rige
hjælper den fattige. Hver 10 bønder, som ikke har frit jordegods, men
har fæstet deres gde og bruger avl, skal give 10 rd., den rige hjælper
den fattige. Hver smed, skrædder, skomager, murermester og møller,
som bor på landet og bruger avl, skal give 1 rd., og de, som ikke bruger
avl,
rd. Hver pebersvend skal give 1 enkende rd. Hver tjeneste
dreng, som tjener for fuld løn, hvad enten han har kornsæd eller ej,
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skal give V2 enkende dl., og de, som ikke tjener for fuld løn, 1 rigsort.
De bøndersønner, som er hjemme hos forældrene, skal give skat lige
med andre tjenestekarle og drenge, efter som de er dygtige til at tjene
for hos andre, enten for fuld eller halv løn. Og når skattebrevene er
læst og forkyndt på tinge, må ingen tjenestekarl, søn eller dreng
begive sig andetsteds hen uden først at have leveret sin husbond, hvad
han bør, eller leveret det til den, hvor han har sit ophold; og hvor han
siden befindes, skal han bevise, til hvem han har betalt sin skat, ellers
skal husbonden selv svare dertil og betale den, hvis han lader ham
komme bort, før skatten er erlagt. Hvor flere bønder bor på én gd.,
jordegen eller fæste, hvis de ellers bruger avl, skal hovedmanden, den
bedste i gden, skrives for helt og de andre for inderster og halvt.
Ligeledes skal hver ugedagsmand, som bor ved kongens slotte, klostre
eller gde, give V2 enkende rd. Foruden nævnte skat skal af hver helgd.,
selvejer eller fæstegd., til landekisten i stedet for kornskat, som ellers
skulle erlægges til magasinerne, gives 1 rigsort, og 2 halvgde skal
regnes for en hel. Og aldeles ingen skal være fri for samme skat og
hjælp, hverken fogder, skrivere eller andre, undtagen adelens egne
ugedagsbønder, som bor i sognet, hvor deres sædegårde, som de
holder avl på, ligger, og de, som fra arilds tid har været fri. Der skal
intet tingsvidne gælde undtagen på det, som er »slet øde«, være sig
kronens eller adelens tjenere. Lensmændene skal have nøje ind
seende med, at ingen regnes for ugedagsmænd, som ikke bør regnes
derfor. Det bevilges adelen selv at lægge sine egne tjenere, men hvis
de forsømmer det, skal lensmændene have det i agt. Hele pengeskat
ten skal være betalt 14 dage efter michaelis i rd. in specie eller anden
god, gangbar mønt, hver rd. beregnet til 6 mk. dansk. Det er befalet
lensmanden i egen person og ikke ved nogen anden at lade skrive
skatterne i N len og lægge bønderne i læg, så den rige hjælper den
fattige, og se til, at det går ligeligt og ret til, og siden at oppebære
skatterne og fremsende dem til de befalede steder. Skriveren skal
ingen penge have for at skrive skatten. Bønderne skal møde de steder,
lensmanden tilsiger, og af ham lade sig lægge og skrive for skatterne,
og siden betale dem i tide til lensmandens fuldmægtig. SjT, 31,
127-128. (Jf. CCD, V, 607).
Tilf.: NB. I Blekinge skulle bønderne kun give halv skat.
1. sept. (Kbh.) Ms. til lensmændene i hele Danmark. [Indledn. som i
å.b. til bønderne]. Da har kongen med rigsrådets samtykke eragtet for
nødvendigt at lade undersåtterne besøge om en alm. landehjælp og
pengeskat, hvorom adressaterne kan erfare af det åbne brev, og de skal
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straks lade det læse og forkynde for bønderne og menige almue og
siden i egen person og ikke ved deres skrivere, fogder eller andre
lægge og skrive dem for skatten og se til, at det går ligeligt og ret til, så
den rige hjælper den fattige. Aldeles ingen skal forskånes, hverken
fogder, herredsfogder eller delefogder, skrivere eller nogensomhelst
anden, som bør svare skatten, og intet tingsvidne gælde undtagen på
det, som er »slet øde«. Men hvis nogen bonde, som burde svare skat og
tilforn har været i mandtallet forskånet for skat, skal lensmanden
udførligt tilkendegive grunden. Det er bevilget adelen selv at måtte
lægge sine tjenere. Men hvis det forsømmes, skal lensmanden have det
i agt. Han skal især se til, at ingen regnes for halve gde, som ikke er det
med rette og har været regnet derfor fra arilds tid. Han skal se til, at
ågerkarle og de, der bruger stort køb, forprang og handel med korn,
øksne eller andet, lægges i skat og giver efter deres formue. Og for at
intet underslæb skal begås, skal lensmanden tilholde hver sognepræst
at levere sig et mandtal på alle karle og drenge i sognet, og hvilke
bønder, de tjener eller er hos enten til tjeneste eller »husværelse«, hvad
enten det er på kronens, adelens eller gejstlighedens stavn, så ingen
forskånes for skatten uden en karl hos hver sognepræst, som efter
ordinansen skal være fri, og de, som er soldater. Og de bondesønner,
som er hos forældrene, skal give lige med andre tjenestekarle og
drenge, efter som de er dygtige til at tjene for hos andre, enten for fuld
eller halv løn. Og når skattebrevene er læst og forkyndt til tinge, må
ingen tjenestekarl eller dreng begive sig andetsteds bort, uden han
tilforn leverer sin husbond, hvad han bør give i skat, eller leverer det til
den, hvor han har sit ophold; og hvor han siden befindes, skal han
bevise, til hvem han således har betalt sin skat, eller også skal hus
bonden selv svare til den, hvis han lader ham komme bort, før skatten
er betalt. Der tilstilles endvidere adressaterne nogle åbne breve til
købstæderne, som de skal tilstille borgmestrene og rådmændene, så
de såvel som menige borgerskab, købsvende og tjenestedrenge kan
vide at rette sig efter dem, og adressaterne skal se til, at skatten
udskrives ligeligt og retfærdigt mellem dem, og at aldeles ingen
tjenestedrenge forskånes, hvem de end tilhører. De skal fordre skatte
ligningen for sig og med borgmesters og råds betænkning lempe den,
som de agter forsvarligt, og se til, at købsvendene også giver skat efter
deres formue. De skal indfordre skatten til 14 dage efter michaelis* og
overlevere den til landkommissærerne, dog skal den rigsort, som
oppebæres af en en hel gd., leveres kommissærerne særskilt til at
forvares i landekisten og bruges, når nøden trænger. De skal beflitte
sig på, så vidt muligt, at tilvejebringe skatten i rd. in specie*, men det
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godkendes, at de, som ikke har hele dalere, i stedet må give 6 slette mk.
for hver daler. SjT, 31,128-131. Orig. i Frederiksborg lens ark., LAK.
Tilf.: NB. I de lensmænds breve, som også var landkommissærer,
blev mellem disse to tegn** således indført: og til eder tager, hvilket I
også på de steder, som er befalet eder, har at lade levere.
Fortegnelse på lensmændene, som fik breve: Sjæll.: Kronborg og
Ven: Arent von der Kuhla, Frederiksborg og Abrahamstrup: Otte
Pogwisch, Roskilde: hr. Niels Trolle, Holbæk: hr. Flemming Ulfeldt,
Dragsholm: hr. Christoffer Urne, Kalundborg: hr. Hans Lindenov,
Sorø birk og len: Falk Gøye, Ringsted: Jørgen Seefeld, Antvorskov,
Korsør ogSæbygård: hr. Wentzel Rothkirck, Kbh. og Svenstrup: Oluf
Brockenhuus, Tryggevælde: hr. Sigvard Urne, Vordingborg: hr. Fre
derik Reedtz, Møn: hr. Corfitz Ulfeldt. -Loll. og Falster: Nykøbing og
Alholm: Regitze Urne, Halstedkloster: Erik Rosenkrantz - Fyn: Ny
borg: hr. Mogens Kaas, Odense: hr. Henning Valkendorf, Rugård: hr.
Steen Bille, Hagenskov: hr. Jørgen Brahe, Tranekær: hr. Christian
Rantzau, Hindsgavl: fru Christence Lindenov. - Skåne: Malmøhus og
Jerrested: hr. Tage Thott, Landskrone: hr. Knud Ulfeldt, Helsing
borg: Bjørn Ulfeldt, Froste herred og Heine Kirke: Kjeld Krag, Kristianstad: hr. Henrik Lindenov, Bornholm: hr. Ebbe Ulfeldt, Sølvesborg: hr. Niels Krabbe, Kristianopel: hr. Axel Urup, Herredsvad
kloster: hr. Ove Giedde. -Jylk: Riberhus: hr. Gregers Krabbe, Koldinghus: Ebbe Gyldenstierne, Stjernholm: Laurids Ulfeldt, Skander
borg og Akær: hr. Oluf Parsberg, Arhus: Niels Krag, Kalø: Gunde
Rosenkrantz, Dronningborg: Henrik Thott, Mariager kloster: Mo
gens Arenfeldt, Alborghus: Erik Juel, Astrup: Manderup Due, Sejl
strup: Steen Bille, Ørum: Christoffer Hvas, Hald: Frands Pogwisch,
Vestervig kloster: hr. Anders Bille, Skivehus: hr. Ebbe Jacobsen Ul
feldt, Lundenæs: Palle Rosenkrantz, Silkeborg: Joakim Beck, Bøvling: hr. Mogens Sehested.
1. sept. (Kbh.) A.b. til købstæderne om skat [Indledn. som i å.b. til
bønderne]. Da har kongen med rigsrådets samtykke anset for godt at
besøge købstæderne om en mulig hjælp. Han har ladet N købstad

taksere for X rd. in specie eller deres værd, nemlig 6 slette mk. for hver
daler i god, gangbar mønt. Desuden skal hver tjenestedreng i byen
give 1 rd. in specie eller dens værd og hver købsvend efter sin formue.
Pengene skal erlægges 14 dage efter michaelis til lensmanden, som
skal sende dem, hvorhen kongen har befalet, og se til, at ligningen
sker retfærdigt, så den rige hjælper den fattige, og at hver »der til
ligger«, efter som han har handel, brug og næring, og at aldeles ingen
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købsvend eller tjenestedreng, hvem de end tjener, bliver forskånet, og
at borgmestre og rådmænd fremsender et rigtigt mandtal på køb
svendene og tjenestedrengene. SjT, 31, 131. Orig i Ålborg (D1 -118),
Arhus (D2-198), Hobro (Dl 1-72) og Ringkøbing (D23-52) rådstue
ark., LAV.
Tilf.: Sjæll.: København 1.400 rd. [rd. udelades i det flg.]. - Helsing
ør 400. - Køge 300. - Næstved 200. - Skælskør 125. - Slagelse 200. Roskilde 100. - Kalundborg 200. - Slangerup 75. - Holbæk 175. Korsør 50. - Ringsted 30. - Nykøbing S. 30. - Præstø 30. - Vording
borg 50. - Stege 50. - Store Heddinge 30. - LolL og Falster: Nakskov
300. - Maribo 75. - Nykøbing F. 125. - Stubbekøbing 75. - Nysted 40.
- Sakskøbing 30. - Fyn: Odense 572. - Assens 177. - Svendborg 281.Kerteminde 135. - Nyborg 281. - Middelfart 114. - Fåborg 68. Bogense 104. - Rudkøbing 50. - Skåne: Landskrone 200. - Helsing
borg 150. - Ysted 300. - Lund 100. - Falsterbo 5. - Simmershavn 300
[?]. - Christianshavn [vel fejl for Kristianstad] 104. - Sølvesborg 30. Ronneby 60. -Skanør 20. -JylL: Ålborg 800. - Ribe 520. -Århus 451.Randers 384. - Viborg 261.- Horsens 312. - Kolding 302. - Vejle 190.
-Varde 156.-Skagen 10.-Thisted 120.-Nykøbing M. 21.-Sæby 68.
- Lemvig 54. - Ebeltoft 50. - Hjørring 42. - Hobro 21. - Skive 32. Mariager 78. - Ringkøbing 111. - Holstebro 54.
1. sept. (Kbh.) Ms. til borgmester og råd i Kbh. Kongen har med
rigsrådets samtykke påbudt en enfakt skat, som skal gives senest 14
dage eller michaelis. De skal forholde sig efter kongens forrige brev til
dem om drengeskatten af Kbh. og inden nævnte tid for samme

drengeskat til kommissærerne i Sjæll. levere 300 rd. in specie. SjT, 31,
132. (Tr.: KD, V, 329).
1. sept. (Kbh.) A.b. til Roskilde kapitel om skat. [Indledn. som i å.b. til
bønderne]. Da har kongen med rigsrådets samtykke eragtet for nød
vendigt at lade Roskilde kapitel såvel som andre kapitler, provster,
præster og menige kieresi besøge om en mulig hjælp. De af kapitlet,
som har noget pro persona, skal give 297 rd. 2 ort 7 Vi sk. 2V1 d. 14 dage
efter michaelis, dog således at de, som har noget pro officio, forskånes
heri * og af det gods, som kapitlet har mistet, ej heller noget gives, og
heller ikke af det, som ligger til universitetet i Kbh. *, og de skal selv
ligne det og ordne det således, at enhver giver af sit præbende, efter
som han har indkomst, så hjælpen visseligt og uden al undskyldning
fremkommer og fremsendes til landkommissærerne i Sjæll. i rd. in
specie. SjT, 31, 132. (Jf. CCD, V, 609).
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Tilf.: NB. Det mellem disse 2 tegn * skal alene indføres til Roskilde
kapitel. - Ligesådant brev fik Lunde kapitel, der skal give 350 rd. Arhus skal give 182 rd. - Ribe kapitel skal give 300 rd., dog at afkortes
heri, hvad m. Søren Andersen, som nyder sit pro officio, kan tilkomme
at give. - Viborg skal give 150 rd., når de 50 rd. bliver fradraget, som
de i kapitlet pro officio bliver forskånet for.
1. sept. (Kbh.) Åbne breve om præsteskatten. »Lyder ord fra ord som
de pag. 14 [26. juli 1648] mutatis mutandis, nemlig at hver provst eller
sognepræst skal i dette år [give] 4 rd. in specie eller deres værd etc., og
at de visselige udkommer 14 dage efter michaelis førstkommende etc.
og til de samme leveres som forrige år«. SjT, 31, 133. Orig. i Ribe
bispeark. (C4-252), LAV.
Tilf.: NB. Hver provst eller sognepræst i Blekinge giver 2 rd.
1. sept. (Kbh.) Ms. til bisperne om præsteskatten. »Lyder i lige måde
ord fra ord som forgangen år, vid. pag. 14 et 15.« [26. juli 1648]. SjT,
31, 133. Orig. i Ribe bispeark. (C4-252), LAV.
1. sept. (Kbh.) Ms. til hr. Niels Krabbe. Den nylig påbudne pengeskat
og landehjælp i Skåne og Blekinge skal efter kongens befaling leveres
til NK. Lensmændene skal til ham levere 1 rd. i Skåne og
rd. i
Blekinge af hver fæstegd. samt 2 rd. i Skåne og 1 rd. i Blekinge af hver
selvejergd. såvel som den anden skat, der oppebæres af andre, særde
les også den rigsort, som i Skåne oppebæres af hver hel selvejer- eller
fæstegd. Heraf skal han til soldateskens betaling ikke anvende den
rigsort og halve rigsort af hver helgd., men lade den forblive i landeki
sten til brug i nødstid og ikke udgive noget deraf uden kongens
særlige ordre. Men den ene rd. og halve rd. af hver fæstegd., såvel som
de 2 rd. og 1 rd. af hver selvejergd. samt den anden skat, som
oppebæres af andre if. skattebrevene, skal anvendes til soldateskens
betaling. SjT, 31, 133.

1. sept. (Kbh.) Ms. til kommissærerne i Jyll. Den nylig påbudne skat
skal afleveres til dem. De skal ikke til soldateskens betaling anvende
rigsorten af hver helgd., men lade den blive i landekisten til brug i
nødstid efter kongens særlige ordre. Men de 2 rd. af hver selvejergd.
og den ene rd. af hver fæstegd. såvel som den anden skat, der
oppebæres af andre if. skattebrevene, skal anvendes til soldateskens
betaling. SjT, 31, 134.
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Tilf.: Ligesådant brev fik Erik Rosenkrantz om pengeskatten i Loll.
og Falster.
[l.sept.]1 (Kbh.) Ms. til lensmændene og kapitlerne i Danmark. Sorø
kirke og andre af akademiets bygninger er så brøstfældige, at det må
befrygtes, at en del af kirken skal falde ned og de andre bygninger
ganske ruineres, hvis de ikke i tide repareres. For at et sådant sted,
som er kongen, riget og hele adelen så højligt magtpåliggende, ikke
rent skal forgå, har kongen anset for godt, at tredieparten af alle
kronens * kirkers beholdning inden fastelavn 1650 skal erlægges til
Falk Gøye. Adressaterne skal undersøge, hvad kirkerne i deres len har
i behold, selv underskrive beholdningen og fremsende en trediepart.
SjT, 31, 134. Orig. i Frederiksborg lens ark., LAK.
Tilf.: NB. Ved dette tegn * skal indføres i kapitlernes breve om
tredjeparten af kapitelskirkernes beholdning. - Ligesådanne breve
fik hr. Christoffer Urne, Henning Pogwisch, Otte Krag, Philip Borne
mann, Iver Krabbe, Niels Olufsen, Henrik Lange, Gunde Lange,
Peder Lange og Niels Krag om deres provstiers kirkers beholdning.
Orig. i Ribe bispeark. (C4-252), LAV.
1) Udat., men in ført ml. breve af 1. sept. og lige foran brevet af 1. sept. til Falk Gøye
om Sorø kirkes brøstfældighed.

1. sept. (Kbh.) Ms. til Falk Gøye. [Indledn. som i brevet til lensmænd
og kapitler]. Kongen har anset for godt, at tredieparten af kronens,
kapitlernes og provstiernes kirkers beholdning inden fastelavn skal
erlægges til FG. Han skal undersøge, hvad kirkerne i hans len og i
Sorø birk har i beholdning, og anvende tredieparten deraf til repara
tionen. SjT, 31, 134.
1. sept.1 (Kbh.) Ms. til Falk Gøye. Kongen vil til trinitatis søndag
tilkommende år forhandle med rigets stænder om sin søn hertug
Christians elektion og udvælgelse til disse rigers regering, som FG kan
erfare af vedlagte åbne brev til rigets stænder. Han skal tilholde
professorerne ved akademiet, at de sender fuldmægtige til Kbh. for at
overvære udvælgelsen. SjT, 31, 166.
Tilf.: Gik først ud den 27. maj 1650, dog efter særdeles ordre
dateret i forleden år.
1) Indført som sidste brev i 1649. Jf. tilføjelsen.

1. sept. (Kbh.) Oprejsning. Manderup Due har andraget, at hans
tjener Erik Madsen på alfarvej er blevet overfaldet af Christen Søren-
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sen, Horensgr., og Christen Andersen, Munchegaard, og at sagen, da
han ville påtale den, er blevet ham spildt pga. et brev, som var forlagt,
men som nu igen er kommet ham i hænde, hvorfor han begærer
oprejsning i sagen. Kongen har rejst og fornyet sagen, så MD igen må
lade den udføre, som var det sket for nylig. JR, 11, 232. Indl. 28. aug.
3. sept. (Kbh.) Falk Gøye fik brev at indtage hr. Anders Eriksen i
Stillinges søn Erik Andersen i Sorø skole, når der bliver plads ledig.
Udt. i SjT, 31, 135.
Tilf.: I lige måde fik FG brev at indtage Peder Nielsen i Koldings søn
Christian Pedersen.
3. sept. (Kbh.) Ms. til hr. Flemming Ulfeldt. Jens Andersen har
andraget, at han for sit tyveri er dømt til fængsel og jern på Bremerholm, og har begæret at benådes til at »forsnerge« landet. Kongen
godkender, at han benådes til i 4 år at rømme landet, dog på det
vilkår, at straffen skal stå ham åben, hvis han efter hjemkomsten
betrædes for anden forseelse. SjT, 31, 135.
3. sept. (Kbh.) Ms. til hr. Jørgen Brahe og bispen i Fyn. Hr. Anders
Bille har anholdt om jus patronatus til Hårby kirke i Hagenskov len.
De skal erklære, om der findes andre adelspersoner i sognet, som det
kunne være præjudicerligt, om kirken harjordegods, hvad forråd den
har, og, hvis kongetienden er tillagt nogen, om jus da uden nogens
præjudice kan forundes AB, når han og arvinger svarer den årl. afgift
og stedsmål, når den blev ledig, eller om nogen anden consideration
kan hindre opfyldelse af hans begæring. FT, 7, 45. (Efter hr. kanslers
befaling) K. Indl. 8. juni.
3. sept. (Kbh.) Bevilling. Jfr. Alhed Pohl, bosiddende på kronens gd.
Lyngballegård, har givet til kende, at hun for nogen tid siden har

fæstet kongekorntienden af Skivholme såvel som Lading tiende, hvor
på der i Christian 4.s tid ved tilforordnede kommissærer på Achim
von Bredows ansøgning, som da havde dem i fæste, er gjort afslag,
fordi de var sat for højt i afgift, og på kongetienden af Skivholme
afkortet 3 ørter rug, 3 ørter byg og på Lading tiende 2 td. rug, 1 td.
byg. Hun begærer at nyde samme afslag, hvilket bevilges indtil videre.
JR, 11, 233.
3. sept. (Kbh.) Ms. til Joakim Beck. Da kongen af adskillige årsager er
til sinds i tilkommende år at bortforlene Silkeborg slot, som JB hidtil
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har haft i forlening, til en anden god mand, advares han hermed om at
ryddeliggøre og fratræde slottet til philippi jacobi 1650. JT, 12, 149.
(Efter hr. kanslers befaling) K. Jf. indl. 24. okt.
3. sept. (Kbh.) Ms. til Jacob Krabbe og Herluf Mormand. Fru Dorte
Kruse, afd. Terkel Krabbes, har anholdt om befaling til dem om at
være til stede, når hendes broder Erik Krabbe og hans hustru kommer
for at holde hus hos hende, da han selv intet har at leve af, og
registrere, hvad de fører med sig, for at hun kunne være uden mis
tanke. De skal være til stede, når EK og hustru kommer til DK, og
registrere, hvad de fører med sig ind i hendes bo. JT, 12, 150. K.
3. sept. (Kbh.) Ms. til hr. Anders Bille. Rigets besværlige tilstand gør
det fast umuligt at underholde militien, som den hidtil har været.
Kongen har derfor med rigsrådets råd eragtet det nødvendigt at lade

den reducere til noget ringere og således, som han eragter, at riget
kan tåle at underholde den. AB skal derfor snarest begynde med at
reformere militien til hest og fods, således som han skønner, at den
kan underholdes af de dertil deputerede midler, nemlig dette år
kommissarietolden af begge riger med officersgde såvel som en enfagt skat her i riget, gejstligheden og borgerskabet medregnet, des
uden de rester, som findes hos lensmændene militien vedkommende,
og beholdningen hos kommissærerne, som ikke er deputeret til at
blive i landekisten, i tilkommende år i lige måde kommissarietolden af
begge riger med officersgde og da ikke uden en halv skat her af riget.
Desuden skal han især i agt have, at de, som er aflagt med len, ikke
derforuden nyder nogen særskilt besolding for deres tjeneste, da
sådant ikke tilforn har været brugeligt, og rigets tilstand aldrig mindre
endnu kan tåle det. JT, 12, 150. K. (Tr.: Rise Hansen: Aktst. t. Opl. om
RR.s og St.mødernes Hist., I, 293). Jf. indl. 27. sept.
4. sept. (Kbh.) Bevilling. En hollandsk pinke, kaldet »Skt. Peder«, som
i år er taget i arrest i Island, er med dens tilbehør af rettens betjente på
Bremerholm ved dom tilkendt kongen, som har givet den med til
hørende redskaber til hr. Niels Trolle t. Trolholm, Peder Vibe, Otte
Krag, Christoffer Lindenov og hr. Henrik Bielke, som må gøre sig den
så nyttig, de bedst kan. SjR, 22, 225. Jf. s. 246.
4. sept. (Kbh.) Bevilling fortidi. tøjhusskriver Niels Ebbesen til at nyde
den årl. besolding og genant, han hidtil har nydt som tøjhusskriver,
indtil han kan forsynes med anden bestilling. SjR, 22, 225. K.

1649

243

4. sept. (Kbh.) Ms. til Oluf Brockenhuus. Han skal anordne, at alt det
rug, byg, havre og smør, som Kbh. lens indkomst overstiger hans
genant * med i nærværende år, inden vinteren leveres på provianthu
set i Kbh. **' Fragten må han betale af lenets indkomst mod godt
gørelse i sit regnskab. Hvis al byggen mod forventning ikke kan
fremkomme inden vinter, skal han sende resten, gjort i malt, snarest

muligt til foråret. SjT, 31, 135.
Tilf.: NB. Ved dette tegn * skal i Niels Krags brev indføres: Og hvad
eder til Arhusgårds bygninger bevilget i nærværende år. - Ligesådant
brev fik hr. Wentzel Rothkirck, hr. Hans Lindenov, hr. Christoffer
Urne, Arent von der Kuhla, hr. Tage Thott, hr. Sigvard Urne, Bjørn
Ulfeldt, hr. Frands Pogwisch, hr. Henrik Lindenov, hr. Niels Krabbe,
hr. Axel Urup, hr. Oluf Parsberg, Niels Krag, Steen Holgersen Bille,
Laurids Ulfeldt, Gunde Rosenkrantz og Henrik Thott.
1) Om henvisningen til dette tegn ** se udt. af ms. til Ebbe Gyldenstierne af 5. sept.
(s. 247).

4. sept. (Kbh.) Ms. til hr. Wentzel Rothkirck. Han skal anordne, at de
2.500 læs ved, som efter forrige anordninger skulle hugges i hans lens
skove og sendes til provianthuset, med det allersnareste fremkom
mer, da slet intet ved er i forråd. Fragten skal han betale, som tilforn
har været sædvane. Ligeså mange læs ved skal han herefter indtil
videre årl. uden videre påmindelse lade hugge og sende til pro

vianthuset. SjT, 31, 136.
Tilf.: Kalundborg 500 læs, Malmøhus 500, Helsingborg 500, Sølvesborg 1.000, Kristianopel 1.000, Skanderborg 1.500, Koldinghus
1.000 og Kalø 1.000.
4. sept. (Kbh.) Ms. til Jørgen Skult. Christian 4. har forlenet ham med
Norges riges kloster Udsteen og Alle Helgens gods i stedet for de 2
kanonikater i Bremen og Roskilde kapitler, han havde afstået. Da
nævnte kloster og gods nu til philippi jacobi 1650 er forundt Jacob
Grubbe til Røgle, skal JS i stedet forlenes med Abrahamstrup len, som
han skal nyde kvit og frit. Han skal overtage det til philippi jacobi

1652. Da Christian Bollesen har det i forpagtning indtil da, skal han
fra phil. jac. 1650 levere forpagtningsafgiften til JS, indtil denne selv
overtager lenet. SjT, 31, 136.
4. sept.1 (Kbh.) Christoffer Lindenov fik brev straks at løslade de 4
bønder af Hindsgavls len: Hans Flage, gi. Peder Hansen, Anders
Olufsen og Laurids Madsen, som nylig er indkommet på Bremer-
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holm, mens den femte: Laurids Hansen i Gelsted skal forblive der
indtil videre. Udt. i SjT, 31, 137.
1) Indført ml. breve af 5. sept.

4. sept.1 (Kbh.) Ms. til hr. Joakim Gersdorff. Kongen har til hr. Jørgen
Brahe t. Hvedholm afstået højhed ogjus patronatus samt kirkekorntienden til Konge kirke i Onsø h. i Landskrone len. JG skal afregne med
JB mht. kirketienden, som udgør 1 pd. rug, 1 pd. byg samt kongetien
den: 7 skp. byg og 4 skp. havre, som i jordebogen kaldes biskopstien
de. En td. korn af kirkens tiende beregnes til 25 rd. og af kongens til 50
rd. Beløbet skal han afskrive på Ghristian 4.s gældsbrev til JB for det,
denne har forstrakt kronen. SjT, 31, 138.
1) Indført ml. breve af 7. sept.

4. sept. (Kbh.) Mogens Krabbe fik forleningsbrev på halvtiende gård i
Harrested i Skåne. »Brevet lyder som de ordinære«. Udt. i SkR, 6, 89.
(Efter hr. kanslers befaling) K.
4. sept. (Kbh.) Ms. til fru Ghristence Lindenov. Kronens bønder i
Hindsgavl len, som har suppliceret over hende og hendes afd. hus
bond, har bekendt deres forseelse og udlagt hovedmanden. De be
gærer tilgivelse og forskånelse for videre straf. Da en del af dem, som
har været mest årsag dertil, allerede er straffede derfor, lader kongen
det bero derved og tilgiver dem deres forseelse. CL skal herefter lade
dem være utiltalte og sagen forblive død og magtesløs. FT, 7,46. (Efter
Otte Krags ordre) K. Indl. 25. aug.

4. sept. (Kbh.) Konfirmation på Henrik Thotts fæstebrev af 6. okt.

1648 til hr. Oluf Parsberg på kongekorntienden af Vellev s. i Houlbjerg h. på livstid at oppebære til Hagsholm mod til Dronningborg
slot i årl. afgift at svare 6 ørte rug, 6 ørte byg og 6 ørte havre inden
fastelavn i godt, rent og ustraffeligt korn samt at lade det age til staden1
eller en anden af de nærmeste stæder, hvor andet slottets korn sælges
samme år. Til indfæstning har han givet 18 rd. JR, 11, 234.
1) Hermed menes fmtl. Randers.

4. sept. (Kbh.) Bevilling. Kongen har bevilget herredsfoged i Børg
lum h. Hans Lauridsen, hans hustru og et af deres børn deres livstid at
beholde den gd. i Gunderup, han nu påbor, dog på det vilkår, at de
skal være lensmanden hørige og lydige, svare tilbørligt stedsmål,
sædv. landgilde efter jordebogen og al anden rettighed med ægt og
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arbejde, som plejer at ydes af den, og hvad der herefter påbydes. JR,
11,234.
4. sept. (Kbh.) Ms. til kommissærerne i Jyll. Kongen har befalet hr.
Anders Bille at reformere militien til hest og fods her i riget og
anordne, at det kan gå ligeligt til med betalingen af de midler, som er
deputeret dertil. De må derfor ikke uden hans ordre give eller for
strække nogen officer noget, for at han efter forrige givne ordre kan
holde lighed blandt soldatesken og dermed forekomme al besværing
og ulejlighed. Men hvad han giver ordre om til officerer, soldater,
garnisoner eller fæstninger, skal de udisputerligt uden ophold levere.
JT, 12, 151. K. Jf. indl. 27. sept.

4. sept. (Kbh.) Ms. til Ebbe Gyldenstierne. Kongen anser det for
nødvendigt, at der ved Snoghøj indrettes et værtshus til bedste for de
rejsende, og skønner vel, at den, som skal holde det, ikke let kan gøre
det, medmindre han også må nyde færgen smst. EG skal derfor
erkyndige sig hos de folk, som bor dér, om de godvilligt for nøjagtig
betaling vil afstå deres huse og færgen til en mand, der vil holde
værtshuset. Siden skal han forhandle med Niels Nielsen Ammitzbøll i

Kolding, om han vil lade værtshuset indrette og holde færgen, og på
hvilke vilkår han vil gøre det mod pligt til for billig betaling at
akkommodere de rejsende, så ingen skal have billig årsag til klage. JT,
12, 151. K.
4. sept. (Kbh.) Ms. til Gunde Rosenkrantz. Kronens tjenere i Ebdrup i
Feldballe birk i Kalø len har andraget, at deres bys mark er således
fordærvet af sand, at de ikke kan blive ved magt uden afslag i deres
landgilde. Da GR bekræfter deres angivende, godkender kongen, at
bymændene i Ebdrup, som er 11 gde og 1 kirkebol, indtil godset igen
kan komme på fode, må nyde årl. afslag på V2 td. rug og ’/2 td. byg for
hver gd. og kirkebolet halvt så meget. JT, 12, 152. Orig. i Kalø
lensrgsk. Indl. 3. juni.
5. sept. (Kbh.) Bestalling for Ghristen Hansen til som skrædder på Hol
men at gøre skanseklæde til orlogsskibene. Han skal for hvert stykke
skanseklæde at sy af kongens eget klæde have én kurantdi., for hvert
stykke merseklæde 5 kurantdi., for hvert stykke af gamle skanseklæder
at forbedre af kongens eget klæde 2 kurantort eller én kurantort, efter
som de befmdes brøstfældige. Hvad kongen således bliver ham skyldig,
skal blive erlagt på tilbørlige steder. SjR, 22, 226. K. Indl. 4. sept.
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5. sept. (Kbh.) Bevilling. Bagge Wandal har andraget, at han agter
snarest til bedste for den søfarende mand på dansk at udsende en bog,

hvori skal findes solens opgang og nedgang til hver time på dagen fra
den 30. til den 70. grad, såvel som på hvad sted og grad på kompasset
solen på forskellige polhøjder hver dag i året står op og går ned, og
andet vedkommende ebbe og flod samt solens og månens opgang,
nedgang og deklination. Han begærer, da derpå må anvendes be
kostning, nogle års privilegier. Det bevilges, at alene han i 10 år fra
brevets dato må trykke bogen, og at ingen, andetsteds trykt på dansk,
må indføre den. Alt under straf af konfiskation af medhavende eks
emplarer med halvparten til kongen og halvparten til BW. SjR, 22,
226. K. Indl. 1. sept.
5. sept. (Kbh.) Ms. til hr. NielsTrolle, Peder Vibe, Otte Krag, Christof
fer Lindenov og hr. Henrik Bielke. Kongen har undt Oluf Brockenhuus t. Hjulerød en sjettepart i den hollandske pinke »Skt. Peder«,
som for nogen tid siden er taget i arrest i Island, og som nu er givet
dem af kongen, uanset at OBs navn ikke er indført i det dem derpå
forundte åbne brev. SjT, 31, 137. Jf. s. 242.
5. sept. (Kbh.) Ms. til Arent von der Kuhla. Kongen har efter an
søgning bevilget Otte Skade til Kærbygård årl. foder og mål til 2 heste.
AK skal indtil videre med virkning fra hyldingen i Danmark lade ham

få det. SjT, 31, 137.
5. sept. (Kbh.) Ms. til Falk Gøye. Anders Bille har fået befaling til at
reformere militien og aftakke en del af den. FG skal straks til ham

levere, hvad gammel og ny beholdning der findes i landekisten i Fyn
for den tid, FG var landkommissær, for at AB dermed, så vidt det
strækker, snarest kan reducere folket. FG skal tage ABs bevis derfor,
som siden kan klareres med hans afregning og igen leveres på be
hørige steder. SjT, 31, 137.
5. sept. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev at hjælpe Johan Johansen
i Helsingør til rette på hans ansøgning, så vidt lov og ret tilsteder. Udt.

i SjT, 31, 137.
5. sept. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev at anordne, når nogle heste
snarest ankommer til Frederiksborg slot fra hertug Frantz Henrik af
Sachsen-Lauenborg med 2 stalddrenge, at de da får fornødent under

hold dér indtil videre. SjT, 31, 137.

1649

247

5. sept. (Kbh.) Ebbe Gyldenstierne fik brev at hidskikke hans lens
indkomst ud over genanten, »lydende ligesom det, Oluf Brockenhuus
og flere fik om det samme, vide pag. 135 og 136. Dette alene undtaget,
som ved dette tegn ** blev indført, nemlig 2.000 td. havre undtaget«,
hvilket han straks og inden forestående vinter skal lade henskibe til
Sundby færge og siden lade levere på Frederiksborg slot. »Det andet
lyder ligesom det forrige«. Udt. i SjT, 31, 138. Jf. s. 243.
Tilf.: Ligeså fik hr. Mogens Kaas brev om 600 td. havre at fremsende

til Antvorskov.
5. sept. (Kbh.) Ms. til hr. Henning Valkendorf og Henning Pogwisch.
Hr. Anders Bille har fået befaling til at reformere militien og at
aftakke en del af den. De skal afregne med de officerer og menige
knægte dér i provinsen, som AB anviser dem, for at de derefter snarest

kan aftakkes. FT, 7, 46. K. Jf. indl. 27. sept.
Tilf.: Ligesådant brev fik hr. Niels Krabbe om det samme. Ligeså
kommissærerne i Jyll. at afregne med hr. Henrik Rantzaus eskadron
og hvad andet folk der i provinsen, som AB anviser dem.
5. sept. (Kbh.) Beskærmelsesbrev. Mads Frandsen har berettet, at han
for nogen tid siden er blevet fængslet af hr. Oluf Parsberg, og begærer
kgl. beskærmelsesbrev, at han må være fri for fængsel til sagens
uddrag, såfremt han på ny skulle søges og tiltales. Kongen tager ham
med dette brev i sin fred og beskærmelse, at han må være fri og ledig af
alt fængsel til sagens uddrag, så han frit må søge tinge og dér svare for
sig selv, til han ved lov og ret overbevises om noget, for hvilket han
med rette kan fængsles. JR, 11, 235.

5. sept. (Kbh.) Å.b. Menige borgerskab i Grindøe [Grenå] har an
draget, at de af ulykkelig ildebrand har lidt stor skade både på huse,
gods og formue såvel som på deres kirke, latinskole, præsternes,
skolemesterens og hørernes residens og våninger, hvorfor de fleste er
gerådet i stor armod. De begærer, at kongen i betragtning af deres
elendige kondition vil unde dem nogen forskånsel. Da Gunde Rosenkrantz bekræfter deres angivende, godkender kongen, at byen i 3 år
fra brevets dato må forskånes for skat. JR, 11, 236. Orig. i Grenå
rådstueark. (D8-47), LAV. Indl. 18. aug.
5. sept. (Kbh.) Ms. til hr. Anders Bille. Hr. Steen Bille har andraget, at
Christian 4. for nogle år siden har bevilget ham besolding til 2
trompetere under det fynske kompagni, nemlig 100 rd. til hver, hvilke
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penge han nogle år rigtigt er blevet betalt afkommissærerne. Men fra
philippi jacobi 1643 til 1645 har han selv for de 2 trompetere betalt
400 rd., som han endnu ikke har fået godtgjort. Han begærer at måtte
få dem udbetalt, og AB skal anordne, at de betales ham af den
restance, som endnu findes af de midler, som på de tider var deputeret
til militiens betaling. JT, 12, 152. (Efter Otte Krags ordre) K.
5. sept.1 (Kbh.) Ms. til Manderup Due og Henrik Sandberg. Steen

Bille t. Hedegård har berettet, at bønderne til Sejlstrup len, som bør
arbejde til ladegden, hidtil har anstillet sig modvilligt, især de i Han og
Nestbo [Hvetbo] h., så han har været nødt til for sådan modvillighed at
lade dem tiltale og hænde dom på deres fæste. Han havde formodet,
at de skulle have forbedret sig, men de er fortfaret i deres modvillig
hed, idet de mener, at de ikke alle kan straffes eller sættes fra deres
gde, da de er så mange. Adressaterne skal med kgl. fuldmagt fordre de
nævnte bønder, som således for deres modvillighed lovligt er fradømt
deres fæste, og som SB skal navngive, for sig og af dem erfare, hvad
årsag de har til sådan deres modvillighed, og hvilke af dem, der har
gjort begyndelsen til modvilligheden og siden opvakt de andre dertil,
så de, andre til eksempel og afsky, efter den over dem forhvervede
dom tilbørligt kan blive straffet. Siden skal adressaterne gøre kongen
en rigtig arbejdsbog over, hvad arbejde enhver af bønderne, som altid
har arbejdet dertil, billigen bør gøre efter godsets beskaffenhed, da
det berettes at ligge vidt adspredt i 16[!] herreder, så en del steder
ligger så langt derfra, at deraf intet arbejde kan gøres. De skal også
specificere, hvilke af Sejlstrups bønder der bør regnes for ugedags
tjenere, da SB angiver, at en del, som hidtil har været brugt som
ugedagstjenere, ligger længere fra Sejlstrup end de, der ikke bruges
dertil. De skal herom anordne, hvad de anser for tjenligst. JT, 12, 152.
K. Jf. KB 1647, 228.
1) I Indførslen er datoen rettet fra 29. til 5. sept. Ker dat. 29. juni, og udskriften på K
har 5. sept.

5. sept. (Kbh.) Ms. til hr. Anders Bille. Han har fået befaling til at
reformere militien her i riget. Da kongen erfarer, at kommissarietolden fra begge rigerne og officersgdene samt en enfagt skat i år og V2
skat herefter, som er deputeret til militiens underhold, og altid her
efter uforandret skal blive dertil, ikke kan forslå til at betale officerer
ne, som aftakkes, såvel som dem, der forbliver i tjenesten, befaler
kongen, at AB skal give en del af officererne ¡udvisning i de restancer,
som findes hos en del lensmænd vedr. militien, efter den fortegnelse,
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som af de 4 dertil forordnede rigsråder er leveret ham, samt hos
andre, som kunne restere, hvori dog skal undtages, hvad hr. Sigvard
Urne befindes at restere med. JT, 12, 153. K. (Tr.: Rise Hansen: Aktst.
t. Opl. om RR.s og St.mødernes Hist., I, 300).
5. sept. (Kbh.) Ms. til bispen i Ribe. Sognepræstens medtjener på
Vesterlands Før er død, og der findes ingen, der har studeret på
akademiet og har attestats derfra, som er det lands sprog mægtig, og
lensmanden har derfor ingen præst kunnet få i den dødes sted. For at
menigheden ikke derover skal forsømmes, må bispen til kaldet ordi
nere og indvie en person, som kan findes dygtig dertil og er landets
sprog og tale mægtig, uanset om han har studeret på akademiet og har
attestats derfra. JT, 12, 154. K. Indl. 4. sept.
6. sept. (Kbh.) Peder Bendixen fik bevill. at søge godt folk i Danmark
om hjælp og almisse. Udt. i SjR, 22, 227.
6. sept. (Kbh.) Bevilling. Indvånerne i Hillerød har til tinge opbudt
den Favrholm ladegds jord ved Frederiksborg slot, de hidtil har haft i
forpagtning. Kongen har derfor bevilget, at Otte Pogwisch i 4 følgen
de år må bruge den og gøre sig den så nyttig, han bedst kan. Kronens
bønder under Frederiksborg skal drive for ham så meget af den, som
han agter selv at bruge til eget behov. Han skal fra philippi jacobi 1650
give kongen 400 sldl. årl. for samme jord. Hvad bygninger han lader
opsætte på den, skal han selv bekoste og ikke føre noget til regnskab.
Men efter de 4 år, eller når han ikke længere beholder jorden i brug,
står det ham frit at afhænde sin bygning til hvem, ham lyster. Og da
han nu modtagerjorden uden sæd, skal den, som fårjorden efter ham,

betale ham den sæd, som da er sået deri. SjR, 22, 227. Indl. 6. sept.
6. sept. (Kbh.) Å.b. Der er trætte mellem borgerskabet i Slagelse og

Korsør om deres byers privilegier, idet korsørborgerne mener, at der
sker dem stor indpas af slagelseborgerne med disses vareoplag og
handel, som de mod recessen driver i Korsør til fortrængsel og nachdel for borgerne dér. Det befindes ikke af det, slagelseindvånerne har
fremført mod korsørborgernes supplikation, at de er benådet med
noget privilegium, som tillader dem at oplægge deres korn eller andre
varer i Korsør eller dér at bruge nogen sådan handel og trafik, men at
det privilegium, slagelseborgerne funderer sig på, alene formelder, at
de må nyde samme privilegier som Roskilde og Kalundborg. Men
ingen af disse byer befindes eller bevises nogetsteds i riget at have nydt
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eller brugt sådan oplag og handel. Samme privilegier tillader dem
heller ikke at bruge dem længere, end til andet forordnes. Desuden
har de [slagelseborgerne] heller ikke haft rolig hævd derpå, men der
er altid protesteret og klaget derover. Kongen har derfor med rigs
rådets råd eragtet for godt, at slagelseborgerne herefter ikke kan
tillades at nyde og bruge sådant køb, salg og oplag til korsørborgernes
fordærvelse og største forhindring i den næring, hvorved byen kunne
tiltage og forbedres, hvorpå der ligger kongen og riget stor magt for
havnens og beliggenhedens skyld. Men hvis nogen købmand agter at
bruge sådan næring i Korsør, må han flytte dertil for smst. at bygge og
bo og til sin største fordel fortsætte sin næring og sejlads. Dog skal det
ikke være slagelseborgerne forment ved Korsør at udskibe det korn og
de andre varer, som de på deres akseltorv [køber?] og med deres egne
eller medborgeres vogne nedager eller køber af adelen, og som er
akkorderet at leveres dér, såvel som igen at opskibe deres varer fra
andre steder, som ankommer dér, og oplægge dem, indtil de kan lade
dem age til Slagelse, men de må ikke sælge noget deraf uden til
borgerne i Korsør, hvorimod de straks skal erlægge bropenge for indog udskibning lige med andre, som bruger sådan handel smst., for at
broen des bedre kan holdes ved magt. De må også købe af fremmede
skibe de varer, de har med, når de først til bedste for korsørborgerne
har ligget der 3 dage, om de vil handle med dem. Derimod skal
korsørborgerne være forpligtet til, efter at have købt dem, at falholde
for billig værd til bønder og andre, hvad de behøver, så ingen skal have
retmæssig grund til klage. SjR, 22, 227-229. K. (Tr.: CCD, V, 610).
6. sept. (Kbh.) Bestalling for Laurids Rolandsen som skolemester i de
ny bådsmandsboder i Kbh. Han skal fra brevets dato årl. have 38
kurantdi. ogen skipperkost. SjR, 22, 229. K. (Tr.: KD, III, 317).

6. sept. (Kbh.) Hr. Tage Thott og bispen i Skåne fik brev om jus
patronatus, som Falk Lykke begærer.1 Udt. i SkT, 8, 65.
Tilf.: I lige måde fik Henrik Lindenov og bispen i Skåne brev om jus

patronatus til Fultofte kirke i Albo h. i Kristianstads len.
1) Kirken er ikke nævnt.

6. sept. (Kbh.) Ms. til Bjørn Ulfeldt. Jacob Pentz har begæret, at han
på egne og medparticipanters omkostning må lade opsætte en mast
ovn og dertil uden forhindring optage og nyttiggøre sig allehånde
malm og erts, som findes i de omliggende kronen tilhørende søer.
Desuden begæres bevilget en gd., kaldet Fødingsholt, liggende i
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Farhok s., idet han tilbyder at klarere afgiften med rede penge, såvel
som for ægt og arbejde, som det kan takseres til. BU skal snarest
erklære, om gden uden skade for kronen kan bevilges JP og med
participanter på anførte vilkår, og hvad han mener, der skal gives i
penge for landgilde, ægt og arbejde, og om det uden præjudice for
kongen eller andre kan tilstedes dem at optage den begærede malm
og erts af kronens søer. SkT, 8, 66.
Tilf.: Ligesådant brev fik hr. Henrik Lindenov, også ang. nævnte
Jacob Pentz, stilet ligesådan som det forrige, bortset fra, at her be
gærer JP i Gønge h. i Wiste en skvatmølle i en lille strøm, der skylder
årl. til kirken smst. 2 lispd. smør, og en gd., som Torkel Møller påbor,
samt en anden gd. i Gønge h. i Kristianstads len, kaldet Sandhot.
6. sept. (Kbh.) Ms. til hr. Jørgen Brahe, Henrik Gyldenstierne t.
Skovsbo, Ejler Høeg t. Dallund og landsdommer Henning Pogwisch.
Gunde Rosenkrantz er af kongen og rigsrådet tildømt til sin moster
fru Anne Brahe, afd. Ejler Qvitzows t. Elved, at erlægge resten af de
penge, hun efter kommissærernes likvidation kunne have i behold i
Elvedgård og dens tilliggende gods. Da der nu er tvist mellem dem om

en bondegd. (Anders Skytte) i Veflinge s., som EQ har bebrevet ham
frit i hans livstid, og ligeledes om en fundats på 300 rd., som deres afd.
forfædre har stiftet og perpetueret renten af til husarme i Veflinge s.,
og parterne har tilbetroet adressaterne at afgøre tvisten, skal de med
kgl. fuldmagt stævne dem for sig og forlige dem eller skille dem ved
endelig dom. FT, 7, 47. (Efter hr. kanslers ordre) K.
6. sept. (Kbh.) A.b. Der begås stor uskikkelighed i Varde, idet skov-

mændene anden og tredie påske- og pinsedage under gudstjenesten
falholder vognredskaber og andre trævarer, og også mange fra de
omliggende len og herreder begiver sig hertil for at købe, og gudstje
nesten således forsømmes af både køberne og sælgerne. For at sådan
uorden kan afskaffes, har kongen anset for godt, under varernes
fortabelse for både køberne og sælgerne, at afskaffe slige markeds
dage, som holdes på helligdagene, og bestemme, at de herefter skal
holdes fredagene efter helligdagene. JR, 11, 236. K.
7. sept. (Kbh.) Bevilling. Tolder i Kbh. Henrik Møller tilbyder at lade
gøre småt salt i Kbh., hvorved landet kan forsynes, og pengene, som
gives derfor til fremmede, blive i landet, da salt, gjort her, kan sælges
for ringere pris end det indførte. Da en »temmelig« kapital kræves til
iværksættelsen, begærer han privilegium herpå for sig, medinteres-
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senter og arvinger. Det bevilges, at han må »begynde og anrette«
sådan salthandel, og der forundes ham med participanter og arvinger
flg. privilegier: 1. der skal udvises dem en bekvem plads ved strandsi
den inden for den nye fortifikation, hvor de kan bygge saltværket, 2.
det skal ikke være andre tilladt i Sjæll. i 30 år fra brevets dato at oprette
et andet saltværk, 3. når de 30 år er gået, og ingen præsenterer sig til at
begynde videre saltværk i Sjæll., skal de selv eller de, til hvem de måtte
afstå værket, være nærmest til at opnå fortsat privilegium for et vist
åremål, 4. for det grovsalt, de indkøber til værkets fornødenhed, skal
de i 30 år kun svare halv told. Men hvis de indfører mere, end der
behøves til saltværket, skal de svare told deraf lige med andre. Det små
salt, de fremstiller, må de toldfrit føre og sælge overalt i kongens riger
og lande. Men hvis de vil udføre her fremstillet småt salt til fremmede
steder, skal de svare told deraf lige med andre. SjR, 22, 230. K. (Tr.:
KD, III, 317).
7. sept. (Kbh.) Ms. til hr. Christoffer Urne. Han har begæret, at der
måtte forundes noget til reparation af Dragsholm slots brøstfældighed. Det godkendes, at han af indeværende års indkomst anvender
300 rd. dertil. SjT, 31, 138.
7. sept. (Kbh.) Ms. til hr. Joakim Gersdorff. Kongen har bevilget, at

Bartholomæus Mikkelsen på sin fordring for forstrækning må få
indvisning for 2.000[!] rd. hos hr. Sigvard Urne i det, han endnu
resterer uklareret med på renteriet. JG skal på BMs fordring til videre
rigtighed lade afkorte og på afregningen siden afskrive bemeldte
10.000[!]rd. SjT, 31, 138.
7. sept. (Kbh.) Ms. til hr. Sigvard Urne. Han har endnu ikke efter
kongens forrige befaling klareret sine restancer på renteriet. Da
indvåner i Christianshavn Bartholomæus Mikkelsen har begæret ind
visning hos SU for gjort forstrækning, godkender kongen, at han hos
SU må få 2.000 sidi.[I], som SU på kongens vegne skal betale ham mod
godtgørelse i sine restancer. SjT, 31, 138.
7. sept. (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev at lade nærværende
rotgieter Hendrick Kemph straks få på regnskab for sit gjorte arbejde
50 rd. eller proviant derfor. Udt. i SjT, 31, 138.
7. sept. (Kbh.) falk Gøye fik brev at indtage m. Sevold Thomissens
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sønner Thomas og Knud Sevoldsen i Sorø skole, når der bliver plads
ledig. Udt. i SjT, 31, 138.
7. sept. (Kbh.) Jægermester fik brev at lade hr. Niels Krabbe t.
Skillinge for betaling få 3 store og 3 små dyr til sin frues begravelse.
Udt. i SjT, 31, 139.

8. sept. (Kbh.) Ms. til Peder Lange. Hvad borger i Ribe Hans Nielsen
Friis har andraget, kan han se af hans hosføjede supplikation. Des
uden tilsendes ham til efterretning hr. Gregers Krabbes og bispens
erklæring ang. HNFs begæring. PL skal undersøge sagen og som
kirkens patron heri søge dens bedste. JT, 12, 154.
9. sept. (Kbh.) Forordning om brevpenge og skriverløn ved lands-,
herreds-, birke- og byting og rådstuer i købstæderne. Kongen har
erfaret, at skrivere ved alle slags ting lader sig betale for det, de på
rettens vegne skal skrive, meget ubilligt, og har derfor med rigsrådets
tilslutning forordnet således herom:
1.1 Herreds-, birke-, by- og rådstueskrivere skal uden betaling i tingog rådstuebøger skrive, hvad der passerer for retten. Begærer nogen,
som det angår, genpart deraf, gives for et vidne ved herreds- og
birketing, forseglet og på */2 ark papir fuldskrevet 8 sk. og for et helt
ark 12 sk., for 2 ark 24 sk. og så fremdeles.
2. For et skøde, pantebrev og andet instrument, som udstedes på
papir og skal læses, påskrives og indføres i herreds- og birketingbøger, gives som for vidner.
3. For breve, som skrives på pergament, gives dobbelt så meget som
for papirsbreve, og pergamentet betales særskilt.
4. For en herreds- og birketingsdom på et ark papir gives 2 mk., på
V2 ark det halve. For en herreds- og birketingsdom på 2 ark papir 2
mk., på 4 ark 4 mk. og så fremdeles indtil 3 sldl., hvorover der ikke må

fordres eller betales videre.
5. Begærer nogen domme beskrevet på pergament, betaler han selv
pergamentet og giver dobbelt så meget som for domme på papir.
6. For de akter, som læses og påskrives på tinge eller rådstue for at
indføres i domme, gives intet særskilt, men alene dommene skal
betales efter deres omfang.
7. Skrivere skal handle efter deres ed, og hvor de ikke har svoret,
skal de tages i ed af lensmanden eller den, der »retten har at råde«, og,
som recessen tilholder dem, indføre det i dommene, som angår
hovedsagen, og ikke forfatte eller skrive breve og dokumenter videre
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eller anderledes end forsvarligt. De skal skrive brevene klart og fuld
stændigt. Forser nogen sig herimod, skal de efter lovlig proces straf
fes, som forseelsen er til. Og hvis nogen trods advarsel ikke retter sig
eller forsætlig forgriber sig mod sin skrivered, skal han straks afsættes
og ikke mere betjene stilling som skriver.
8. Befindes nogen i sine stævninger og »forsetter« at søge vidt
løftighed, for at sagen kan »forvildes«, skal han give for hver stævning
og »forset« (over et ark papir stor) for hvert ark 12 sk. og desuden
betale dommene særskilt.
9. Hvis prokuratorer giver årsag til sådan ufornøden vidtløftighed,
skal de stå til rette derfor efter forordningen.
10. Alle tings- og rådstuevidner, domme og breve skal udfærdiges
og leveres ottende dagen efter, at de er udstedt og »forhvervede«.
11. Herredsfogder, som ikke har fri gårde eller nogen særskilt
indkomst for deres bestilling, skal have 20 sk. for hver dom og ikke
mere, hvor stor den end er. De som har en vis, god indkomst for deres
dommerbestilling, skal betjene retten uden videre betaling.
12. Dog gives der fogden 20 sk. for nam og vurdering, som tages på
landsbyen. Vurderingsmændene har intet for deres umage. Såfremt
nogen lader sig »fordele« for hovedsag og faidsbøder, sker udlæg
derfor til den, som dertil er berettiget, og som det hidtil har været
sædvanligt.
13. Dersom den sagsøgte ikke har rede penge at betale med, og
fogden ved vurderingsmændene tager udlæg for sin umage af boet,
skal det stå ejermanden »til buds« inden 3 uger at løse det. Sker det
ikke, beholder fogden det udlagte for sit værd og betaler det øvrige,
som billigt er. Og fogden og vurderingsmændene skal straks lade
skrive på dommen, hvorefter der tages udlæg, hvad der er forrettet i
den sagsøgtes bo, og stykvis ved sit værd antegne, hvad der er udlagt til
betaling både til sagsøger og fogden. Denne antegnelse skal »stande
for fulde«, således at derefter i retten kan søges, om nogen mener sig
forurettet, ligesom derefter tingsvidne var taget.
14. Til landstingene, rådstue-, by- og birketing gives ingen op
sættelse beskrevet, medmindre de begæres af de interesserede, men i
stedet skal af skriveren på stævningen skrives tiden, hvor længe sagen
»optages«, hvilken derefter på tilbørlig sted og tid med sin påskrift
forkyndes, ligesom opsættelse hidtil er forkyndt, og for sådan påskrift
betales til herreds- og birketing 6 sk.
15. Landstingsskrivere skal på stævninger, som skal foretages ved
landstinget, skrive tiden, da parterne skal møde, hvilken stævning
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med påskrift derefter skal forkyndes, og dermed forholdes, ligesom
med opsættelser hidtil er sket.
16. I Jyll., hvor blanketter plejer at udgives i stedet for stævninger,
skal til hvert landsting i protokollen antegnes, hvem der fremkommer
med stævningen, de som stævnes, og tiden når de skal comparere, til
efterretning for enhver, som begærer det, og til landstinget gives for
sådan påskrift 20 sk.
17. Ved landstinget gives for en dom på pergament foruden be
talingen for pergamentet 3 sldl. og mere, hvis den er stor. For en dom
på 6 ark papir og derunder betales 9 mk., for en dom på 12 ark papir 2
rd. og 3 rd., om den er større, over hvilken sum der ikke må fordres
noget.
18. For at lade et pantebrev og skøde læse, påskrive og indføre i
landstingsbogen gives for hvert ark papir 2 mk. og for et pergaments
skøde på et kalveskind ligeså meget og på 2 kalveskind dobbelt så
meget og så fremdeles.
19.1 købstæderne på byting og rådstue gives ikke mere i brevpenge
end ved landstingene. Dog hvis nogetsteds er givet mindre hidtil, skal
det forblive derved, hvorom noget af lensmanden i borgmesters og
råds samt byfogdens nærværelse snarest skal anordnes, som billigt er
både for dem, som trætter, og dem, som betjener retten. Over denne
anordning skal der siden holdes tilbørligt.
20. I Kbh. skal i lige måde af borgmester og råd på kongens behag
forordnes noget vist og billigt, som efter stedets lejlighed kan eragtes
at være ligeligt og ret.
21. Hvis parterne, som har rettergang, eller andre vedkommende
vil have breve beskrevne ved lands-, by- og birketing samt rådstue, skal
de begære det for retten og straks til skriveren levere den halve
betaling for brevpenge, og når breve eller domme tilstilles dem
færdige, skal de betale den anden halvdel, ellers skal skriveren ikke
være pligtig at skrive andet end det, som bør indføres i ting- og
rådstuebøger og protokoller.
22. Herefter har enhver, som skriver til noget ting, under straf at
rette og forholde sig. SjT, 31, 139-141. (Tr.: CCD, V, 612-616).
1) De enkelte poster er ikke nummererede i SjT. Den i gengivelsen anvendte
nummerering svarer til den i CCD anvendte.

9. sept. (Kbh.) Ms. til hr. Henrik Lindenov. Kongen har befalet hr.
Ebbe Ulfeldt t. Ovesholm snarest at levere halvparten af sine restan
cer, som han endnu ikke har klareret på renteriet, til HL, som skal
modtage den til fæstningens fornødenhed og proviantering, med-
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mindre EU selv vil stå til ansvar, om fæstningen lider skade. HL skal
straks gøre anfordring derom til EU og kvittere ham derfor, når han
modtager den. SkT, 8, 67.
Tilf.: Ligesådant brev fik hr. Axel Urup om at modtage den anden
halvpart.
9. sept. (Kbh.) Hr. Ebbe Ulfeldt fik to enslydende breve at levere sin
restance med halvparten til Kristianstad og halvparten til Kristianopel
fæstning og derfor at tage kvittering, som skal godtgøres ham på

renteriet. Udt. i SkT, 8, 68.
11. sept. (Flensborg1) Hr. Joakim Gersdorff fik brev, at han af told
pengene, som nu findes i toldkisten i Sundet, eller herefter indtil
videre oppebæres, straks skal tilskikke kongen 5.000 rd. Resten, som
indtil kongens hjemkomst til riget samles deri, må han anvende til
Holmens folks underhold og indkøb afanden uomgængelig provision
til vinter. Udt. i SjT, 31, 141.
1) Kbh. er udstreget og erstattet med Flensborg i dette og de to følgende breve i SjT.

11. sept. (Kbh.) Ms. til Erik Rosenkrantz. Der er efter prinsens be
faling til landets fælles bedste anlagt en bro over stranden fra Nakskov
til Færgelandet. Da der endnu mangler 400 rd. til dens færdiggørelse,
godkender kongen, at kronens bønder, som tilforn har kontribueret
til den, også bidrager til nævnte 400 rd., dog på den betingelse, at de
nærmest omkringboende adelige også bevilger, at deres nærboende
bønder, som agter at bruge broen, bidrager dertil lige med kronens
bønder, hvorom ER skal forhandle med dem. Han skal herefter pro
qvota pålægge kronens bønder så meget, som adelen vil bevilge, og
desuden forhandle med borgmester og råd i Nakskov om også at
bidrage. De indkomne penge skal han lade anvende til broens færdig
gørelse og se til, at de bliver vel anvendt og broen snarest færdiggjort.
Derefter skal han indsende betænkning om, med hvilke midler, bro
korn eller andet, broen efter færdiggørelsen bør vedligeholdes, og
hvorledes i givet fald brokornet mest bekvemt kan svares. SmT, 8, 10.
K.
13. sept. (Flensborg) Jægermester fik brev at lade Verner Parsberg t.
Vognserup for betaling få 4 store dyr til sit bryllup. Udt. i SjT, 31, 141.

13. sept. (Flensborg) Ms. til Ebbe Gyldenstierne. Kongen havde
befalet Margrete Lunge i Jelling kirke at lade opsætte en tavle [se KB
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1648, 156], men befalingen er ikke fuldkommen efterkommet, før
hun kom fra lenet. EG skal snarest lade den forfærdige og efterkomme
den ML givne ordre. JT, 12, 154. K. Orig. i Koldinghus lensrgsk.
14. sept. (Flensborg) Bevilling for bønderne på Amager på afskaffelse
indtil videre af den told, som de i Christianshavn har svaret fra Bartholomæi til Dionysii dag. SjR, 22, 231. K. (Tr.: KD, III, 318). Indl. 11.
sept.
14. sept. (Flensborg) Hr. Joakim GersdorfFfik brev at anordne, at 12
læster af det smør, som det er befalet lenene snarest at indsende til
hofholdningens fornødenhed i forestående vinter, forvares og leveres
til køkkenskriveren, og at han lader bestille og holde i beredskab så
meget islandsk kød og fisk, som han eragter nødvendigt til hofhold
ningen, så også det kan overdrages til køkkenskriveren. Udt. i SjT, 31,
141.

14. sept. (Flensborg) Bevilling. Tolder i Grindøe [Grenå] Anders
Pedersen har andraget, at ungefær 200 rd., som han havde oppebåret
af tolden smst. og opbevarede hos sig, er frataget ham under det
svenske indfald i Jyll., og at 8 9’/2 rd. af forleden års told med til
hørende regnskab er brændt tillige med mere af hans formue under
byens ulykkelige ildebrand. Han begærer at forskånes for disse restan
cer, som han nu kræves for. Da Gunde Rosenkrantz bekræfter hans
angivende, bevilger kongen ham efterladelse for beløbene. JR, 11,
237. K. Indl. 28. aug.
16. sept. (Gattrup [Gottorp?]) Ms. til nogle gode mænd1. Der er tvist
mellem hr. Henning Valkendorf og Niels Laursen OlmerstorfF om
Klingstrupgård, som NLO har forpagtet med dens avl, føringen og
græsningen undtaget, samt tilliggende skove og dens såvel som Tiselholts bønders landgilde efter den til ham overleverede jordebogs og
derom oprettede kontrakts indhold, som HV mener, at NLO mod
eget vidende vil udtyde videre, end det nogensinde dem imellem
»enten var taget eller talt«, alene, som det berettes, til den ende, at han
igen kunne blive det kvit. Da begge har tilbetroet adressaterne at
kende og dømme sig imellem, skal de med kgl. fuldmagt indstævne
parterne for sig og forlige dem eller skille dem ved endelig dom. FT,
7, 48. Indl. 3. sept.
1) If. K: hr. Anders Bille, hr. Christoffer Urne, Erik Kaas og Henning Pogwisch.
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19. sept. (Gottorp) Bevilling. Hr. Christian Rantzau bevilges fri og
uhindret udførsel fra Danmark af200 svin til sit gods i fyrstendømmet.

JR, 11,238.
23. sept. (Flensborg) Hr. Joakim Gersdorff fik brev ved prinsessens
marskals bryllup at repræsentere kongen og overlevere kongens og

dronningens gaver, hvortil en pokal kan affordres i kammerskri
verens hus. Den anden på ungefær 100 lod sølv kan han selv købe og
siden overantvorde begge på behørige steder. Udt. i SjT, 31, 141.
23. sept. (Flensborg) Hr. Joakim Gersdorff fik brev, at Henrik Møller
må lade mønte rigsdalere af det sølv, han har fået af kongen i betaling,
dog skal de i skrot og korn være så gode, som de bør. Udt. i SjT, 31,

141.
23. sept. (Flensborg) Bevilling. Fru Ide Rantzau, afd. Henrik Rantzaus t. Smoel, bevilges i indeværende år at udføre 46 øksne fra sit gods
på Loll., dog på det vilkår, at hun tilkommende år igen skal indføre
lige så mange og lige så gode øksne fra fyrstendømmerne og til

kancelliet indsende bevis herpå fra tolderne, hvor de indføres, så
fremt hun ikke vil have forbrudt 400 rd. til kongen. JR, 11, 238.
24. sept. (Flensborg) Instruks for hr. Christian Friis t. Vår som felttøjmester. 1. Han skal lade sig bruge i alle forefaldende tilfælde til lands
og vands, hvor kongen behøver hans tjeneste. Han skal have flittigt
tilsyn med tøjhuset med alt, hvad dér findes eller herefter indkom
mer, være sig stykker, morterer, krudt, lod, lunter, salpeter, svovl,
fyrværk, adskillige slags gewehr og dets tilbehør, som bruges til lands
eller vands og indleveres og forvares dér. Især skal han se til, at aldeles
intet heraf til unytte bortkommer, og at intet underslæb foregår.
Desuden at alt, hvad han modtager, er dygtige og brugelige varer.
Han skal se til, at gjethusene bruges lovligt og vel til kongens og rigets
bedste fordel. 2. Han skal desuden have godt indseende med, at
skriveren holder rigtige bøger over indtægt og udgift, så kongen
ingen skade lider. Han skal afregne med alle dem, som indleverer
noget i tøjhuset, og kvittere dem derfor. Tøjmestrene må intet ud
levere uden hans hånd og ordre, som han skal meddele dem, efter
som det befales ham af kongen eller dennes gode mænd på hans
vegne. 3. Han skal mindst 2 gange årl. gennemse alt, hvad der findes
på tøjhuset, så han, når han spørges, kan underrette kongen derom.
Han skal også årl. erkyndige sig om, hvad der indleveres på fæst-
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ningerne af gewehr og ammunition, og hvad deraf er i behold, og om
hvilke artilleritjenere der er på hvert sted, så kongen, når han begærer
det, kan underrettes udførligt derom. Om hvis noget mangler på
tøjhuset eller dets tilbehør, skal han advare derom i tide, og have i agt,
at feltartilleriet tid efter anden indrettes, som det sig bør, og at i øvrigt
kongens bedste, så vidt ham vedkommer, iagttages. 4. Han skal have
godt indseende med over- og underofficerer samt menige af hele
artilleriet, som tjener til lands og vands, og tilholde dem at forrette
deres bestillinger med flid og respekt uden forsømmelse, og have i
god agt, at intet underslæb foregår i rullerne. Dog må ingen officer
antages eller afskaffes uden kongens vilje og viden. Men hvis nogen
befindes udygtig eller forsømmelig, skal han straks give kongen det til
kende. 5. Han skal se til, atjustitien altid administreres redeligt og vel,
uvildigt og uden had. 6. Desuden skal han have god opsigt med
vagten, at den bliver »bestillet«, som det sig bør. In summa: Han skal i
alting afyderste evne søge kongens og hans rigers nytte og bedste. SjR,
22, 231-233.
24. sept. (Flensborg) Jægermester fik brev at lade rådmand i Kbh.
Herman Thuresen for betaling få 1 stort og 2 små dyr til sin datters

fæstensøl. Udt. i SjT, 31, 141. (Tr.: KD, V, 330).
25. sept. (Flensborg) Arent von der Kuhla fik brev, når tid er, at lade

indsamle så mange slåenbær, som kan fås i hans len, til kongens for
nødenhed og at overlevere dem til kongens vinskænk på Kbh. slot. Udt.
i SjT, 31, 141. Orig. (til Otte Pogwisch) i Frederiksborg lens ark., LAK.
Tilf.: Ligesådant brev fik Oluf Brockenhuus og Otte Pogwisch.
26. sept. (Flensborg) Hr. Joakim Gersdorff fik brev at hjælpe kapel
mester Augustino Fontana til rette, så vidt det kan ske med rette. Udt. i

SjT, 31, 142.
26. sept. (Flensborg) Alle lensmændene og landsdommerne fik brev
om forordningen om brevpenge og andre skriverier ved lands-, her
reds- og birketing såvel som ved byting og rådstuer i købstæderne,
som de på behørige steder skal lade læse og forkynde og siden

overholde. Udt. i SjT, 31, 142. Orig. i Frederiksborg lens ark., LAK.
26. sept. (Flensborg) Ms. til Christian Rantzau. Menige kronens
tjenere på Langeland har andraget, at de søges for en anselig sum
penge af nogle af deres medtjenere, som i forleden svenske fejde var
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forordnet til kaptajner, og de begærer at måtte forskånes herfor, da
adelens tjenere der i landet allerede er fridømt for officerer og har
nydt mere frihed end andre, som dog har forrettet vagten ved dem, og
alle er lige højt interesserede i deres fædrelands konservation. Da CR
har bekræftet deres angivende, eragter kongen det billigt, at kronens
tjenere forskånes for dette deres medtjeneres krav. SjT, 31, 142. Indl.
7. sept. [Overskriften hertil også, u.d., i FT, 7, 49, hvortil K].
26. sept. (Flensborg) Jægermester fik brev at lade Christen Skeel t.

Vallø for betaling få 3 store dyr og 6 rådyr. Udt. i SjT, 31, 142.
26. sept. (Flensborg) Fiskemestrene Niels Oluf sen og Hans Merckel
fik brev at lade Christen Skeel for betaling få 24 retter karper. Udt. i

SjT, 31, 142.
26. sept. (Flensborg) Ms. til hr. Frands Pogwisch og bispen i Viborg.
De har for nylig fået befaling til at erklære sig om hr. Anders Billes
erhvervelse af jus patronatus til Vindum kirke. Da han ligeledes har
begæret jus patronatus til Brandstrup kirke, som er anneks dertil, skal
de også erklære sig herom. JT, 12, 155. K.
26. sept. (Flensborg) Ms. til hr. Oluf Parsberg, Henrik Thott og
Gunde Rosenkrantz. De skal snarest forfatte en jordebog på alt Skan
derborg og Akær lens underliggende gods efter de gamle jordebøger,
så vidt det fra arilds tid har ligget og nu ligger dertil. JT, 12, 155. K.
26. sept. (Flensborg) Ms. til rigens marsk. Der spargeres adskillige
tidender om, at de svenske skulle have noget viderligt i sinde mod
kongen og hans riger og lande. Skønt kongen ikke let kan tro sådant,
da han ikke ved af, at der i ringeste måde er givet nogen årsag dertil,
synes det dog ikke rådeligt aldeles at foragte sådanne tidender. Rigens
marsk skal derfor anordne, at fæstningerne mest muligt bliver for
synet med alt nødvendigt, og at der i øvrigt alle vegne i riget anordnes
alt fornødent og muligt mod ethvert tilfælde, dog skal det foregå så
vidt muligt ubemærket. JT, 12, 156. (Efter Otte Krags ordre) K.
26. sept. (Flensborg) Ms. til hr. Anders Bille. Da den svenske aftakning sker efterhånden, og det derfor ville være betænkeligt i denne
tid ganske at »entløse« fæstningen Rendsborg, skal han anordne, at
det kompagni til fods, som har ligget der i nogen tid, endnu, som det
hidtil har fået det, får underhold af riget, indtil kongen her har
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forrettet, hvad der ligger ham magt på, og hans lejlighed igen tilsteder
ham at begive sig ind i riget, hvad han dog formoder at skulle ske
snarest. JT, 12, 156. K.
26. sept. (Flensborg) Ms. til hr. Christian Rantzau. Hr. Dynes Jensen
på Langeland har begæret noget bygningstømmer og ved til ildebrændsel, da der til hans præstegd. ingen skov er. Da CR bekræfter
hans angivende, godkender kongen, at han af kronens skove på
Langeland årl. i 3 år for betaling må udvises 30 læs ved på de steder,
hvor det skader skovene mindst. Og han må én gang få så meget
bygningstømmer, som efter uvildige synsmænds kendelse behøves til
præstegdens nødvendige reparation. JT, 12, 156. K. Indl. 6. sept.
26. sept. (Flensborg) Ms. til Iver Jacobsen Krabbe. Han skal ufortøvet

begive sig til Kbh. og siden derfra til Rusland med nogle kgl. breve til
storfyrsten. Han skal anmelde sig hos hr. Joakim Gersdorff og hos
ham modtage brevene, penge til rejsen og videre ordre om rejsen,
hvorefter han snarest skal tiltræde den. JT, 12, 157. K.
27. sept. (Flensborg) Hr. Joakim Gersdorff fik brev at forhjælpe
Albert Baldtzer Berns og Lenart Marselius til en god pilot til det nye
skib, der bygges i Nyenstadt [Neustadt], som er kyndig om løbet om
Dragør. Dog skal det ske på deres egen bekostning og uden ulempe og
præjudice for kongen. Udt. i SjT, 31, 142.
27. sept. (Flensborg) Ms. til hr. Mogens Kaas og bispen i Fyn. Hvad
præsten i Lysabild søger, kan de se af hans hosføjede supplikation. De
skal erkyndige sig derom og indsende deres erklæring til kancelliet.

FT, 7, 49. K.
30. sept. (Flensborg) Ms. til Falk Gøye. Hr. Anders Bille er befalet at
reducere militien i Danmark og aftakke en del af den. Desuden har
kongen befalet gode mænd at afregne med folket i Fyn, hvorefter de,
så vidt midlerne kan række, kan betales. Til denne befalings bedre
udførelse skal FG ufortøvet til AB levere specifikation på, hvad han
har betalt hver officer til hest og fods der i landet, samt en specifika
tion over, hvad besolding [vel fejl for beholdning] der findes i både

den gamle og den nye landekiste, med hvad yderligere efterretning
der kan gøres fornøden, for at AB uden videre ophold kan udføre
befalingen. SjT, 31, 142.
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30. sept. (Flensborg) Ms. til hr. Gregers Krabbe. Indbyggerne på
Vesterlands Før i Riberhus len har anholdt om konfirmation på nogle
af tidligere konger givne og af Christian 4. konfirmerede privilegier
på frihed for svineskat, hestefodring og gæsteri, som privilegierne
videre udviser. Skønt kongen ikke er »ugenegen« til så vidt muligt at
konfirmere sine forfædres privilegier, er det ham dog ikke vitterligt,
om de hidtil har været i perpetuerlig brug, eller om de - som ofte sker
- pga. tidernes forandring eller på anden måde kunne være kasserede

og ophævede. GK skal derfor undersøge dette og erklære sig herom,
så kongen kan resolvere videre derpå. Dernæst har samtlige ind
vånere på Amrum supplicereet ang. den tvist, de har med Poul
Stoffken om østersfangsten, hvorom GK kan erfare nærmere i deres
hosføjede supplikation. Han skal erklære, hvorfor de endnu ikke,
efter kongens tidligere til GK udgangne ms. herom, har kunnet
forenes, og hvorledes han mener, at de kan hjælpes til rette deri, så
kongen én gang for alle kan forskånes for deres overløb herom. JT,
12, 157. K.
1. okt. (Flensborg) Ms. til alle lensmænd i Danmark. Det erfares fra
alle steder, at kornvæksten ikke har været nær så god som ventet, og at
der næppe er korn nok i landet til indbyggernes underhold og til
udsæd. Kongen har derfor med rigsrådets råd, for så vidt muligt at
forekomme videre dyrtid, anset for godt at anordne følgende: De skal,
hver i sit len, se til, at ikke alene rug og mel fortsat, efter forrige forbud,
ikke udføres, men at heller ikke byg, havre og ærter udføres fra
martini og indtil videre. Dog skal ingen hindring gøres for det, som
inden denne termin udskibes og rigtigt fortoldes af byg, havre og
ærter. Ej heller er det forment som hidtil at undsætte Norge med
nævnte korn. SjT, 31, 143. Orig. i Frederiksborg lens ark. IAK.
1. okt. (Flensborg) Ms. til Christoffer Lindenov. Skibet »Frederik«
som kongens faktorer i Hamborg Albret Baldtzer Berns og Lenart
Marselis har ladet bygge ved Nyenstad [Neustadt] til rigets tjeneste,
ventes snart til Kbh. Når det ankommer, skal CL lade alt, hvad der
forefindes, registrere og inventere og kvittere ABBs og LMs fuld
mægtig, som ankommer dermed, for skib og tilbehør. CL skal ikke
lade skibet ligge længe på reden, men straks føre det ind i havnen.
Dog skal han ikke lade det aftakle, men forblive, som det forefindes,
med takkel, tov, arkeli og alt tilbehør, indtil kongen selv ankommer,
eller han får videre ordre derom. SjT, 31, 143. K.
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2. okt. (Flensborg) Bevilling. Wulff Gotfried von Wulffersdorff har
efter kongens anordning påtaget sig i nogle år at rejse med Ulrik
Christian Gyldenløve til udlandet. Kongen bevilger ham derfor indtil
videre at måtte beholde den ordinære hoQunkerbesolding, han hidtil
har haft, samt kaptajnstraktement på det kompagni, der er bevilget

ham i Norge. SjR, 22, 233. K.
2. okt. (Flensborg) Ms. til hr. Steen Bille og Otte Krag. Ulrik Christian
Gyldenløve er til sinds at rejse udenlands nogle års tid for at forsøge
sig. Da kongen gerne ser, at hans gods og indkomst under hans fravær
forvaltes til hans bedste, skal de have indseende med Ulriksholms
forvaltning, årl. gennemse hans fogeds regnskaber, og til bestemte

terminer på veksler overføre de penge til ham, som af »hans indkomst
bliver indsamlet«, og i øvrigt se til, at hans bedste i alt befordres. FT, 7,
49. K.
3. okt. (Flensborg) Bevilling. Jørgen Rosenkrantz t. Kjeldgård har
andraget, at han har købt bygningen på en kronens bondegd. i
Gentofte i Kbh. len, som Peder Olsen Jyde påbor, og som årl. skylder 2
pd. rug, 7 td. byg, 1 lam, 1 gås, 4 høns, 1 td. havre og sin andel i 2 køer,
som årl. gives af byen. Han begærer at forundes gden kvit og fri for
stedsmål, landgilde, ægt og arbejde, hvilket bevilges indtil videre. SjR,

22, 233.
3. okt. (Flensborg) Hr. Jørgen Brahe fik brev at være fru Lissabeth
Lunges værge ved skiftet med hendes børn. Udt. i SjT, 31, 144.
Tilf.: Ligeså fik hr. Joakim Gersdorff brev at være hendes søn
Jørgen Rosenkrantz’ værge og Christen Skeel t. Fussingø at være
hendes datter jfr. Birgitte Rosenkrantz’ værge.
3. okt. (Flensborg) Hr. Joakim Gersdorff fik brev at lade Wulff Got
fred von Wulffersdorph betale, hvad han kan tilkomme for den hidtil
resterende hofjunkerbesolding efter den afregning, hofmønsterskriver Hans Boyesen skal gøre med ham. Udt. i SjT, 31, 144.

8. okt. (Flensborg) Hr. Joakim Gersdorff fik brev at forhøre Knud
Postbud om en skrivelse, som den svenske overkammererer Reinschilt
skal have tilskrevet kongen, men som endnu ikke er kommet ham i
hænde. Og hvis han ingen vigtig undskyldning har for ikke at have
tilstillet kongen brevet, skal han lade ham straffe med fængsel nogen
tid. Udt. i SjT, 31, 144. K1.
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1) Heraf fremgår, at der er tale om et brev, som via drost i Pinneberg Jasper von
Ørtzen den 29. sept. 1649 er leveret til Knud Postbud, og som der ligger største vægt
på.

11. okt. (Flensborg) A.b. Da kongen har forordnet, at efterskrevne
købstæder skal svare borgelejepenge, som denne efterskrevne for
tegnelse omformelder [herefter følger i K, men ikke i indførslen,
under overskriften Jylland, et ubeskrevet stykke, før der fortsættes:]
thi bede vi og byde borgmestre og rådmænd i nævnte købstæder at
anordne, at nævnte borgelejepenge, som skal svares fra 1. nov. i
nærværende år til påskeaften næstefter, 9 sk. for hver person om
dagen beregnet, nu straks fremsendes med nærværende bud og ende
lig leveres og det i god, gangbar mønt, som tilforn er sket, såfremt
borgmestre og rådmænd ikke selv vil stå til rette derfor. SjR, 22, 234.
K.
11. okt. (Kbh.1) Fru Anne Ramel fik kvittansiarum på Kristianstad len,
som hendes sal. mand Malte Juul havde været forlenet med. »Lydende
i alle måder som alle ordinære«. Udt. i SkR, 6, 89. K.
1) Dateringen rettet fra sept. til okt. K har Flensborg.

12. okt. (Flensborg) Oluf Brockenhuus fik brev at lade kongens
rustvognskusk Søren Lauridsen få og besidde det hus uden for Vartov,
hvori manden nylig er myrdet, hvis ingen anden er berettiget dertil.
Udt. i SjT, 31, 144.
12. okt. (Flensborg) A.b. Kongen har på nogle års tid forpagtet
østersfangsten i Riberhus len til Poul Stoffken. Han giver nu til kende,
at nogle understår sig i at fiske hemmeligt på kronens grund og at føre
østers derfra til fremmede steder, hvorfor fiskeriet tilføjes ikke ringe
afbræk, og østersstader mærkbart hindres og iordæn es, så de ikke let
igen tilvokser. Kongen er ikke til sinds at lade dette passere eller
tillade uvedkommende denne frihed. Derfor skal alle fogder, embedsmænd, borgmestre og råd og alle andre, høje eller lave, som har
befaling på kongens vegne, se flittigt til, at sådan hemmelig østers
fangst på kronens grund så vidt muligt hindres, og være PS be
hjælpelig med, hvis nogen betrædes heri eller overbevises om ulovligt
fiskeri, at de bliver tilbørligt straffet, da kongen vil, at alle, som ikke
har lensmandens pas og samtykke dertil eller på anden måde kan
være berettiget, ikke alene skal have forbrudt, hvad de har »med at
fare«, men også være forfalden i 30 rd.s straf til kongen. JR, 11,239. K.
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12. okt. (Flensborg) Ms. til hr. Gregers Krabbe. Hvad Numme Laurid
sen af Pelworm i Nordstrand har andraget ang. den gæld, han har at
fordre hos en af kongens undersåtter på Vesterlands Før ved navn
Hans Sunechsen, kan han se af hans hosføjede supplikation, af intercessional skrivelse fra hertug Frederik til Slesvig-Holsten for ham til
kongen og andre dokumenter, som NL selv kan fremvise. Da NL bl.a.
beråber sig på et dekret af Gottorp-kancelliet, hvorved han formener,
at de nordstrandske debitorer, så vidt gælden findes rigtig, og mid
lerne kan strække til, tilholdes at contentere deres kreditorer, og da
også han selv og en del andre af hertug Frederiks undersåtter siden
vandfloden har måttet betale deres kreditorer, og tilmed også HS har
midler at betale med, skal GK forhjælpe NL til rette heri og tilholde
HS uden videre ophold at contentere NL, så han snarest, så vidt det
kan ske med ret og billighed, kan få sin betaling af HS. JT, 12, 158.
14. okt. (Flensborg) Jægermester fik brev at lade kapelmester Au
gustinus Fontana få 2 store stykker vildt, som kongen har foræret ham

til hans bryllup. Udt. i SjT, 31, 144.
16. okt. (Flensborg) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev at forbeholde
kongen den bedste af de to gangere af det engelske stod, den ene sort
og den anden grå, som står på Antvorskov. Den anden skal han lade
hr. Hannibal Sehested få, da kongen har foræret ham den. Udt. i SjT,
31, 144.
18. okt. (Flensborg) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev at meddele
Morten Berider, at han straks skal begive sig til Sorø og dér i alle
måder forholde sig efter hofmester Falk Gøyes ordre. Udt. i SjT, 31,
144. K.

18. okt. (Flensborg) Falk Gøye fik brev at afskaffe berideren på Sorø
og betale Morten Berider, som det er bevilget ham forsøgsvis at
antage, når han angiver sig hos ham, indtil videre at undervise herremændene på akademiet og ellers med stalden og andet berideren
vedkommende at forholde sig efter hans ordre. Udt. i SjT, 31, 144. K.
18. okt. (Flensborg) Ms. til Falk Gøye. Sorø akademis bønder og
tjenere har andraget, at de i år har lidt stor skade på deres korn både
pga. misvækst og af hagl og uvejr, så de ikke kan svare fuld landgilde
uden derved at komme meget til agters, og har derfor begæret nogen
forskånelse i dette års landgilde. Da FG har bekræftet deres an-
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givende, godkender kongen, at han giver dem, som mest behøver det,
noget afslag på dette års landgilde og ellers lemper det således efter
enhvers lejlighed, at stedet nogenlunde kan komme til sin rettighed,
og tjenerne bliver ved magt. SjT, 31, 145. K. IndL 10. sept.
19. okt. (Flensborg) Privilegium. Tidl. apoteker i Nakskov Christian
Sverus er død, og hans enke har, da hendes husbond med stor
bekostning har indrettet apoteket, så den største del af hendes og
hendes børns formue består deri, begæret, at Jeremias Gleisberg, som
er CS beslægtet og en dygtig, erfaren apoteker, må nyde apoteket med
samme frihed og privilegier som andre apoteker i riget har. Der
bevilges JG privilegium magen til det, CS har nydt [se 1. april 1649 og
KB 1644-45, 468]. SmR, 7, 15. Indl. 27. sept.
19. okt. (Flensborg) Oprejsning. Byfoged i Kolding Niels Iversen har
andraget, at indvåner i Kolding Niels Hansen Eeltang noget før det
svenske indfald har dræbt sin medborger Anders Jensen, og at sagen
er blevet opholdt og ikke i rette tid ført til ende, hvorfor NI af
landsdommer i Jyll. er pålagt at udføre den ved lov og ret. Han har
derfor begæret, at kongen ville oprejse sagen, hvilket hermed sker, så
NI på ny må optage sagen og udføre den med lov og ret for tilbørlige
dommere, som havde den tildraget sig for nylig. JR, 11, 239.

24. okt. (Flensborg) Ms. til Otte Skade. Da de svenske folk, som hidtil
har logeret i Holsten, nu mere er aftakket og borte, skal han med sit
kompagni snarest afmarchere i god orden og forføje sig til Danmark
igen, hvor han skal forholde sig efter hr. Anders Billes ordre. Dog skal
først betales i garnisonerne, hvad der er blevet fortæret dér. JT, 12,

159. K.
26. okt. (Flensborg) Bevilling. Kongen har i sin tjeneste taget oberst
vagtmester Toussaint de Beaufort. Når kongen virkelig vil bruge ham,
og han advares derom, skal han ufortøvet indfinde sig og forholde sig
efter kongens ordre. Indtil da må han opholde sig, hvor ham lyster,
dog i kongens riger og fyrstendømmer. Indtil han bliver anderledes
aflagt, bevilges der ham årl. 300 rd. fra brevets dato. SjR, 22, 234.
Orig. i DKanc. B 223.
26. okt. (Flensborg) Konfirmation på lensmand på Lund og dekan i
Ribe domkirke Niels Krags fuldmægtig Staffen Nielsens fæstebrev af
10. marts 1647 til herredsskriver i Gørding h. Hans Nielsen i Mulvad
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på kirketienden af Bramminge s., som Iver Lange t. Bramminge har
haft i fæste og opladt til HN. Han skal nyde den på livstid mod årl.
senest til fastelavn at levere til kirkeværgerne i godt, rent og ustraffeligt korn 10 ørte rug og byg som hidtil sædvanligt. Bramminge
sognemænd skal tiende retfærdigt til HN i kærv og neg efter reccessen, eller hvordan de bedst kan akkordere med ham. Hvis nogens
brøst og forseelse befindes, skal de straffes tilbørligt. JR, 11, 240.
26. okt. (Flensborg) Konfirmation på Gregers Krabbes fæstebrev af
27. aug. 1646 til Hans Nielsen i Mulvad på kongekorntienden af
Bramminge s., som Iver Lange t. Bramminge har opladt til ham. HN
skal nyde den sin livstid mod til Riberhus at levere den kornskyld, som
plejer at ydes af den. JR, 11, 241.
26. okt. (Flensborg) Bevilling. Hertugelig landråd og amtmand til
Reinbeck Claus von Qualen t. Siggen har begæret at måtte købe nogle
hopper i Danmark, hvor det falder bedst belejligt, og udføre dem til
fyrstendømmerne. Det bevilges, at han denne ene gang må købe og
mod ordinær told udføre 12 hopper. JR, 11, 242.

2. nov. (Flensborg) Falk Gøye fik brev at lade betale dansemester på

Sorø Daniel Wasmut det halve års besolding, som han disputerer ham,
skønt han ikke der på stedet, men efter kgl. befaling imidlertid har
opvartet i Kbh. Udt. i SjT, 31, 145.
6. nov. (Flensborg) Ms. til Oluf Rosenkrantz. Når han har ladet de
mellem kongen og generalstaterne oprettede, af kongen ratificerede
og ham overleverede traktater underskrive og forsegle af alle rigs-

råderne, skal han straks overlevere dem til rigens hofmester hr.
Corfitz Ulfeldt. SjT, 31, 145.
9. nov. (Kbh.) Bevilling for borger i Christianshavn Anders Svendsen
på fra Danmark at udføre flg. tømmer, som han har liggende her: 36
tylter gammelt egetømmer, 12 tylter asketømmer, 80 tylter birkestæn

ger og »barkuner«. SjR, 22, 235.
12. nov. (Flensborg) Kapellan i Kliplev i fyrstendømmet Slesvig hr.
Peder Lambritzøn Trælund fik bevill. på kald i Danmark, hvor han
lovligt efter ordinansen kan kaldes. Udt. i SjR, 22, 235.
17. nov. (Haderslev) Ms. til hr. Joakim Gersdorff Kongen har be-
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vilget 120 læster kalk til kirkens bygning i Haderslev. JG skal bestille
det i Skåne, så det til foråret kan være i beredskab dér, når hr. Kaj von
Ahlefeldt lader det af fordre ved eget skibsrum. JG skal derfor lade KA
vide, hvor det er bestilt og kan indtages, så fornødent skibsrum kan
sendes dertil. SjT, 31, 145.
17. nov. (Haderslev) Hr. Joakim Gersdorff fik brev at lade rustvogns
kusk Iver Nielsen få portnerbestilling i Bremerholms port, hvis den er
ledig. Udt. i SjT, 31, 145.
17. nov. (Haderslev) Ms. til hr. Oluf Parsberg. Niels Jensen Møller i
Nedermølle i Hatting h. i Stjernholm len har til reparation af møllens
brøstfældighed begæret noget, da han ellers ikke kan blive ved magt.
Da Laurids Ulfeldt t. Harritslevgård bekræfter hans angivende, men
oplyser, at der ikke i Stjernholm lens skove findes det fornødne
tømmer, skal der i OPs len, hvor det skader skovene mindst, udvises
NJM træ til en aksel, 11 al. lang, og til 3 bjælker: 2 inden i møllehuset
under kværnen og 1 uden for huset, hver 14 al. lange. JT, 12, 159.
17. nov. (Haderslev) Ms. til Valdemar Lykke. Hvad Gosmer sognemænd har andraget ang. deres kirketiende, kan han se af deres
hosføjede supplikation. Han skal snarest erklære, om han vil give lige
så meget til kirken for tienden som sognemændene. JT, 12, 160. Indl.
18. aug.

17. nov. (Haderslev) Ms. til Laurids Ulfeldt.
Oluf Parsberg af samme dato om tømmer
Nedermølle. Med flg. tilføjelse: møllesten
reparation skal LU selv skaffe ham. JT, 12,

Meddelelse om ms. til hr.
til Niels Jensen Møller i
og fjæle til møllebroens
160. K.

20. nov. (Kolding) Jægermester fik brev at anordne, at en af skovrider
ne indtil videre for betaling skaffer (fiskemester i Haderslev len)1 Hans

Bertram 2 harer om måneden. Udt. i SjT, 31, 146. K.
1) Således if. K.

20. nov. (Kolding) Peter Reedtz fik brev, at da der nu ikke forefalder
meget at forrette ved det franske hof, må han snarest tage sin afsked
derfra og begive sig hid. Til den ende sendes der ham vedlagt et
missive til dronningen i Frankrig med kopi til hans egen efterretning.

Udt. i SjT, 31, 146.
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20. nov. (Kolding) Tolderen i Kolding skal lade passere toldfrit flg.
aftakkede lyttere med hver en hest: Detlef! Rumor, Clamer Busk og
Jochum Ditmer. JR, 11, 243.

20. nov. (Kolding) Å.b. til bønderne i Koldinghus len. Kongen har
bevilget lensmand på Koldinghus Ebbe Gyldenstierne, at de, som

hidtil har drevet avlen til Koldinghus ladegd., også fortsat indtil
videre må gøre det, hvilket hermed befales dem. JR, 11, 243. K.
20. nov. (Kolding) Ms. til Ebbe Gyldenstierne. En del af kronens
tjenere i hans len har begæret noget afslag på deres ruglandgilde pga.
dette års misvækst på deres rugsæd. Da de har erhvervet tingsvidner
herom, og EG ved påskrift på deres Supplikation bekræfter deres
angivende, skal han yderligere undersøge deres tilstand og snarest til
kancelliet sende specifikation på, hvad hver bonde behøver, om han
skal blive ved magt. Og hvis der er nogen, som slet ingen rug har fået
eller så lidt, at han ikke kan svare sin landgilde deraf, men i stedet kan
levere byg, tønde for tønde, skal han også specificere dette. Han skal i
alt se godt til, at der afgår kronen mindst muligt i landgilde. Siden vil
kongen efter den befundne beskaffenhed resolvere derpå. JT, 12,

161. K. Indl. 3. nov.
20. nov. (Kolding) Ms. til Ebbe Gyldenstierne. Thomas Sørensen i
Gauerslund har andraget, at han er kommet til agters pga. den store
landgilde, som svares af den gd., han påbor, og begærer derfor nogen
forskånsel. Skønt der efter hans begæring intet afslag i kronens ind
tægt kan bevilges, men EG dog bekræfter, at han giver mere i land
gilde end sine naboer, godkender kongen, at han i 2 år fra brevets dato
må forskånes for ægt og arbejde. JT, 12, 162. K. Indl. 11. nov.
20. nov. (Kolding) Ms. til Ebbe Gyldenstierne. Han har begæret, at
kronens tjenere under Koldinghus len, som tilforn har drevet av

lingen til ladegden, også herefter må drive den. Kongen godkender,
at de indtil videre må gøre det som tilforn, dog at alt anordnes således,
at der ingen klage fra bønderne kommer derover. JT, 12, 162. K.
20. nov. (Kolding) Ms. til Peder Lange. Hvad Tørning amtsskriver har
andraget om PLs provstis kirker i Haderslevhus len, kan han se af hans
hosføjede Supplikation. Han skal snarest indsende sin erklæring her
over til kancelliet, så kongen siden kan resolvere derpå. JT, 12, 162.
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21. nov. (Kolding) Christoffer Lindenov fik brev at lade Hans Peder
sen af Bolleskier modtage på Holmen og arbejde i jern dér som andre
fanger. Udt. i SjT, 31, 145.
25. nov. (Kbh.) Jens Thorsen fik bevill. til i Lychebye alene i afd. Tulli
Hansens sted at måtte holde herberg med rostockerøl, dansk øl, vin og
andet, som den vejfarende behøver. Udt. i SkR, 6, 89. K.
26. nov. (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev, at kongen på hans
ansøgning vil bevilge ham 8 ege tjenlige til bygning, som han må lade
hugge i kronens skove i sit len. Udt. i SjT, 31, 146.
26. nov. (Kbh.) Ms. til hr. Wentzel Rothkirck. Han har foreslået en
Peter Petersen til i Morten Beriders sted at beride den halve part af
hestene på Antvorskov, da MB nu skal til Sorø akademi, og da PP har
tjent i 12 år i stalden på Antvorskov. WR skal akkordere med ham på
kongens vegne om, hvad han skal have, idet han billigvis i begyndel
sen skal have mindre, end de andre hidtil har fået. Siden, når hans flid
ses, kan han anholde om forbedring, og WR skal da indsende be
retning, så kongen kan resolvere derpå. WR skal desuden se til, at
ingen på Antvorskov tilstedes foder og mål på flere heste, end det er

dem bevilget. SjT, 31, 146.
26. nov. (Kbh.) Falk Gøye fik brev at akkordere med Morten Berider
om, hvad han årl. skal have i besolding, og hvis han bliver enig med

ham herom, må han beholde ham der på stedet. Udt. i SjT, 31, 146.
26. nov. (Kbh.) Ms. til Erik Qvitzow. Hr. Niels Krabbe var for rum tid

siden af adelen i Fyn deputeret til med hr. Henning Valkendorf, hr.
Steen Bille, superintendenten over Fyns stift samt borgmestrene i
Odense og Middelfart Hans Nielsen og Claus Madsen at ovenære, at
Falk Gøye og Laurids Ulfeldt gjorde regnskab for landekisten i Fyn.
Da NK ikke kan forette det, fordi han er forlenet med Sølvesborg, har
ridderskabet i Fyn nu for nylig voteret for EQ til at forrette det i NKs
sted. Han skal derfor, når regnskaberne skal forhøres, med de øvrige
forhøre og gennemse dem. FT, 7, 50. K.
26. nov. (Kbh.) Oprejsning. Hr. Oluf Parsberg t. Jernit har andraget,
at han må søge oprejsning i en sag, som herredsfogden i Houlbjerg h.
for nogle år siden har dømt i, mellem hospitalsforstanderen i Randers
og nogle af hr. Oluf Parsbergs tjenere, mens han var i Rusland i rigets
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tjeneste. I dommen blev hans tjenere tilfundet at give nogle års
resterende plovhavre til hospitalet, skønt denne havre i mange år
tilforn ikke var givet. OP har villet indstævne dommen for lands
dommerne, men de har ikke villet dømme i den, fordi den er ført for 3
år siden, hvorfor OP søger den oprejst. Da OP var i Rusland i rigets
tjeneste, da herredsfogden dømte, og han desuden beklager, at hans
fuldmægtig ikke har svaret for hans bønder, som han billigvis burde,
har kongen bevilget, at herredsfogdens dom må indstævnes til lands
dommernes påkendelse, som var den nylig afsagt. JR, 11, 243.
26. nov. (Kbh.) Ms. til Niels Krag. Han har berettet, og det er med
tingsvidner bekræftet, at en del af kronens tjenere i hans len pga.
misvækst på deres korn i indeværende år er blevet ganske forarmede,
så de umuligt kan blive siddende på gdene, og det må frygtes, at de
bliver ganske øde, medmindre de får afslag på indeværende års
landgilde. Kongen godkender derfor, at hver af følgende må forundes
1 td. rugs afslag i deres landgilde for indeværende år: i Ning h. i Holme

Sivert Jensen og Ove Jensen, Anders Jensen, Sivert Jensen, i Mårslet s.
og by Søren Nielsen, Søren Christensen og Rasmus Mikkelsen, Søren
Pedersen, Rasmus Sørensen, i Fastrup Knud Mikkelsen, Peder Mikkel
sen, i Beder Søren Ibsen, Laurids Mortensen, Mikkel Smid, i Fløjstrup
Rasmus Pedersen, Oluf Mortensen, i Lille Fulden Søren Persen, Jens
Nielsen, i Seldrup Jens Nielsen, i Malling Peder Jensen, Søren Søren
sen, Søren Persen, Torkild Christensen, i Snovdrup Rasmus Frandsen,
Jens Jørgensen, Rasmus Jensen, \ Astrup Niels Jensen, i Storenor Søren
Knudsen, i Lillenor Morten Jensen, Anders Persen, Morten Nielsen, i
Starup Jens Bendixen Skaaling, i PøeV Rasmus Bertelsen, i Pedholt
Jacob Rasmussen, i Elkær Hans Nielsen, i Krekær Niels Hansen, i
Tulstrup Mikkel Pedersen, \Ajstrup Thønnis Jensen, Niels Pedersen,
Jens Pedersen, Jep Ibsen, i Bøgeskov Frands Rasmussen, i Mustrup
Mikkel Øfflissen, Niels Jensen, Mikkel Christensen, i Tander Erik
Christensen, i Kolt Rasmus Jensen, i Kattrup Peder Nielsen, Søren
Mikkelsen, Rasmus Nielsen, i Bering Søren Pedersen, i Edslev Poul
Jensen, i lemming Rasmus Steffensen og Jørgen Mikkelsen, Rasmus
Nielsen, i Stavtrup Jens Sørensen og Poul Nielsen, Jens Andersen i
Ormslev Oluf Nielsen og Anders Nielsen, Niels Lassen, Jep Mikkelsen,
i Åbo Søren Westen, Mikkel Jensen, i Gundestrup Mikkel Jensen og
Svend Mikkelsen, Søren Lassen og Niels Nielsen, i Slet Niels Nielsen, i
Viby Morten Sørensen, Peder Andersen, Anders Mikkelsen, Poul Møl
ler, Niels Lauridsen, Jens Eskildsen, Poul Jensen, Mogens Poulsen,
Søren Nielsen, Kirsten Lauridsdatter, Mikkel Løfft, i Vester Lisbjerg h. i
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Lisbjerg Niels Nielsen, Søren Mikkelsen, Frands Nielsen, Christen
Nielsen, Jens Christensen, i Terp Las Nielsen, i Ølsted Søren Sørensen,
i Søften Peder Christensen, Mikkel Lassen, Smid Rasmus Jensen,
Laurids Rasmussen Balle, i Grundfør Jens Madsen, Niels Madsen,
Mads Iversen, Anders Sørensen, Peder Sørensen, Christen Jensen
Sammersen, Peder Smed, i Trige Rasmus Mikkelsen Trigi og Rasmus
Mikkelsen, i Hæst Poul Jensen, i Andrup Ib Rasmussen Trigii, Oluf
Persen, Søren Rasmussen, i Spørring Frands Rasmussen, Jens Jensen,
Laurids Markordsen og Jens Denussen, Rasmus Persen, i Elev Mads
Sørensen, i Elsted Jørgen Sørensen, i Hasle h. i Hasleby Jens Eriksen og
Jens Rasmussen, i Brabrand Svend Rasmussen, Jens Pedersen, Laurids
Rasmussen, Lauridsjensen, i True Mikkel Jensen, Søren Ovesen, Jens
Persen, i Tiist Jørgen Jensen, i Skejby Simon Christensen, i Vejlby
Frands Persen, Rasmus Rasmussen, Niels Andersen, Joen Rasmussen,
Jens Christensen Thyboe. Strøgods: i Mols h. i Grønfeld Rasmus Mikkel
sen og Søren Nielsen 1 gd.2, i Vrinders Jens Rasmussen, Knud Søren
sen, Peder Ibsen, i Basballe Søren Rasmussen og Jens Sørensen 1 gd., i
Egsmark Søren Nielsen, i Rolsø Jep Ibsen, i [Djurs] Sønder h. i Søby Peder
Nielsen, i Revn Rasmus Persen, Jens Andersen, i Kolind Jens Lassen, i
Skårup Oluf Nielsen, i Støvring h i Lindbjerg Peder Jensen og Jens
Christensen 1 gd., i Øster Lisbjerg h. i Hesselballe Søren Sørensen, i Store
[Vorre?] Jens Christensen, i Hjelmager Rasmus Jensen, Ove Madsen, i
Jendrup [Tendrup?] Thomas Jensen, Jens Nielsen. Desuden følgende
jordegods: i Ning h. i Holme Mogens Pedersen og Peder Sørensen,
OlafJensen, Anne Ovesdatter, i Mårslet s. og by Mads Nielsen, i Hørret
Peder Poulsen, Peder Jensen, Søren Persen, øde, Rasmus Rasmussen,
Jens Nielsen, Peder Jensen, i Tistrup [Testrup] Peder Foug, Jens Ander
sen, Jens Mikkelsen, i Malling s. og by Søren Sørensen Bund, Peder
Rasmussen og Søren Mikkelsen, i Elmose Peder Jensen, \Ajstrup Ras
mus Lauridsen, i Storenor Jens Persen, \ Astrup Laurids Rasmussen og
Laurids Frandsen, i Ask Anders Nielsen og Peder Nielsen, i Ravnholt
Jens Mikkelsen, Søren Rasmussen, Jens Pedersen og Erik Nielsen, i
Ingerslev Anders Jensen, Rasmus Mikkelsen og Niels Jensen, Niels
Jensen Sneker, i Bastrup [Battrup] Rasmus Nielsen og Niels Mouridsen, i Enslev Erik Rasmussen, Rasmus Rasmussen og Rasmus Møller, i
Stavtrup Poul Mogensen, i Slet Søren Simonsen, Rasmus Rasmussen,
Rasmus Nielsen, Mikkel Sørensen, i Vester Lisbjerg h. i Lisbjerg s. Simon
Rasmussen, Kjeld Rasmussen, Niels Joensen, i Ølsted Jens Pedersen, i
Søften Jens Nielsen, Christen Clemendtsen, i Grundfør Rasmus Svend
sen og Mads Hansen, i Thastrup [hvor?] Rasmus Mikkelsen, '\Ambdrup
[hvor?] Christen Rasmussen, Anders Brandtsen, i Trige Jesper Poul-
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sen, i Hæst Søren Nielsen, Niels Jensen, Christoffer Madsen, i Spørring
Jens Ibsen, Poul Jensen og Søren Olufsen, Søren Rasmussen, i Elsted
Peder Nielsen, Niels Sørensen, \ Hasle h. iT^y/Æo Johan Thorsen, i
Skejby Søren Andersen, Rasmus Pedersen, i Vejlby en øde gd., Jens
Nielsen bruger. JT, 12, 163-165. K.
1) Herfra og ud er det ikke altid muligt med sikkerhed at afgøre, om navnene skal
henføres til den foranstående eller den efterstående by.
2) Når i det foregående (og følgende) 2 navne er forbundet med »og«, er der fmtl.
også tale om 2 beboere i én gd.

27. nov. (Kbh.) Ms. til hr. Joakim Gersdorff. Erikjuel er for nogen tid
siden bevilget 1.000 rd. til nødvendig reparation af Alborghus. Nu
andrager han, er dertil er medgået yderligere 178^2 rd. 1 ort 6 sk., og
begærer, at også dette beløb må godtgøres ham i hans regnskab. Det
bevilges, at JG godtgør ham det i hans lensregnskab. SjT, 31, 146.
27. nov. (Kbh.) Otte Thott fik brev at møde i Kbh. den 10. dec. for at
aflægge sin ed, da han har fået flest stemmer til at være landkommis
sær i Skåne. Udt. i SjT, 31, 147.
Tilf.: Ligesådant brev fik Kjeld Krag i Skåne, Lave Beck og Otte

Pogwisch i Sjæll. samt Henrik Gyldenstierne og Henrik Podebusk i
Fyn.
27. nov. (Kbh.) Jægermester fik brev at lade Albret Itzen for betaling få
1 stort dyr og 2 rådyr til sin søsters bryllup. Udt. i SjT, 31, 147.
27. nov. (Kbh.) Bevilling. Organist ved Skt. Hans kirke i Odense
Henning Justesen bevilges indtil videre til sit underhold 10 td. rug og
10 td. byg af Skt. Hans klosters indkomst, som lensmanden skal levere

ham. FR, 6, 60.
27. nov. (Kbh.) Beskærmelsesbrev. Thomas Jensen Ringkøbing har
andraget, at han af borgmesteren og andre indvånere i Ribe er
indstævnet til Ribe byting fra Amsterdam, hvor han nogen tid har haft
sit tilhold, hvorfor han nu er forårsaget at begive sig til Ribe for at
imødegå dem i retten. Han begærer kgl. beskærmelsesbrev, for at han
uhindret kan føre sin sag lovligt imod dem. Det bevilges, at TJR uden
forhindring og arrest lovligt må føre sin sag. JR, 11, 244.
27. nov. (Kbh.) Ms. til hr. Frands Pogwisch. Han har andraget, at han
på kongens behag med arvingerne efter den afd. bonde på Mors, som
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havde fortiet sin formue, da det var pålagt at svare 2 af hver 100 rd. på
rente, har akkorderet om 1.000 rd. til kongen for forseelsen. Kongen
godkender akkorden. Desuden har FP givet til kende, at 3 broer i hans
len, Løvel bro, Simested bro og Langvejle bro, er meget brøstfældige.
Han skal lade dem reparere på kongens vegne, da denne har brokor
net af dem, dog med mindst mulig bekostning. JT, 12, 165.
27. nov. (Kbh.) Ms. til Erikjuel. Oluf Nielsen, som har besovet fru Ide
Gøyes, afd. JensJuel t. Lindbjergs datter og derfor er dømt fra sin hals,
har begæret at måtte benådes på sit liv. Da det af EJ s erklæring erfares,
at han som hendes nærmeste slægtning er tilfreds dermed, mod at ON
rømmer kongens riger og lande, så han ikke er hendes slægt til spot og
vanære, godkender kongen, at ON skånes på sit liv mod straks at
rømme kongens riger og lande og aldrig mere lade sig se dér. JT, 12,
166. (Efter hr. kanslers befaling) K.
28. nov. (Kbh.) Bevilling. Studiosus Hans Pedersen Vallsøe har an
draget, at han for 2 år siden har forset sig med lejermål, og har anholdt
om igen at måtte betjene gejstlig bestilling, hvor han lovligt efter

ordinansen kan kaldes. Da det af dr. Jesper Brochmands erklæring
erfares, at han siden forseelsen har forholdt sig skikkeligt, og da de 2
år, forordningen melder om, er gået, bevilges det ansøgte, dog at det
skal iagttages, at alt går lovligt til efter forordningen om studenter, der
forser sig med lejermål. SjR, 22, 235. Indl. 6. okt.
28. nov. (Kbh.) Ms. til Corfitz Ulfeldt. Kongen sender ham, med kopi,
et brev til generalstaterne, som kongen »af adskillige betænkende har
for godt anset at lade forfærdige«. CU skal, medmindre han nærer
nogen særlig betænkelighed derved, snarest og med første post frem
sende det, da det synes kongen rådeligt i tide at forekomme alle

skadelige mistanker. Kongen ser også gerne, at CU sekunderer hans
intention med egne skrivelser til en og anden af sine bekendte, som
har nogen indflydelse, for at alt kan føre til den hensigt, som kongen
og hans undersåtter er bedst tjent med. SjT, 31, 147.
28. nov. (Kbh.) Ms. til Falk Gøye. Gunde Rosenkrantz har til mageskif
te af Sorø akademis gods begæret 2 gde i Kvislemark s. og by og 2 gde i

Boserup og Nyrup - imod 1 gd. (Laurids Knudsen) i Manderup [Osted
s.] og 1 gd. i Spjellerup [Marvede s.], 0. Flakkebjerg h. FG skal
erklære, om det begærede kan undværes, og om det tilbudte er
nøjagtigt vederlag. SjT, 31, 147.
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28. nov. (Kbh.) Ms. til kapitlet i Roskilde. Gunde Rosenkrantz har til
mageskifte af kapitlet begæret jus patronatus til sin annekskirke Kvislemark - imod 1 gd. (Oluf Madsen) i Højerup i Stevns h., der skylder
2‘A pd. byg, 3 td. havre og Vi fødenød. Kapitlet skal erklære, omjus’et
kan undværes, og om det tilbudte er nøjagtigt vederlag. SjT, 31, 147.
28. nov. (Kbh.) Falk Gøye fik brev at indtage sognepr. t. Lydum og
Lønne sogne hr. Laurids Sørensens søn Niels Lauridsen i Sorø skole,

når der bliver plads ledig. Udt. i SjT, 31, 148.
28. nov. (Kbh.) Falk Gøye fik brev at indtage Colombo de Beauforts
søn Vilhelm de Beaufort i Sorø skole, når der bliver plads ledig. Udt. i

SjT, 31, 148.
28. nov. (Kbh.) Lunde kapitel fik brev at erklære sig om noget af
kapitlets gods i Skåne, som Gunde Rosenkrantz begærer til mageskif
te, nemlig i Hadsted 3 gde (Mourids Lauridsen, Torsten Nielsen og
Peder Lauridsen), i Giedinge 2 gde (Peder Olufsen og Erik Andersen),

i Rinchebye [1 gd.] (Oluf Svendsen), i Fielkinge 4 gde (Niels Laurid
sen, Niels Hansen, Waldemar Philipsen og Oluf Olufsen), i Taagerup
3 gde (Niels [efternavn ikke anført], Hans Pedersen og Peder Ibsen) imod Hg. gods i Skåne: i Wirup [ 1 gd.] (Peder Espensen), i Willie [ 1 gd.]
(Tue Bentsen), i Sallerup s. og by [ 1 gd.] (NN), i Wellumb Greffue s. og
by [ 1 gd.] (Peder Nielsen), i Katterup [ 1 gd.] (Jens Poulsen), i Wansted
[1 gd.] (Laurids Madsen) og 1 gadehus (Hagen Nielsen), i Harpholt [1
gd.] (Troels Olufsen), i Arriskouff [ 1 gd.] (Jens Madsen), i Wirup 2 gde
(Axel Tordsen og Arild Mogensen). »Hvilket forme brev om erklæring
lydende ellers som alle ordinære etc.«. SkT, 8, 68.
28. nov. (Kbh.) A.b. til såvel residerende som fraværende prælater,
kanniker og menige kapitel i Arhus. Der er irring imellem dem, som
har noget beneficium pro persona, og dem, der er bevilget noget pro
officio, om de gde, som skal udlægges til rytteriets underhold, idet de,
som nyder noget pro officio, mener, at der sker dem forkort, hvis nogen
af deres gde og gods skulle udlægges, hvorved de kunne miste deres
ægt og arbejde og anden tjeneste og fordel af deres udlagte gde.
Kongen har anset for godt at forordne, at de gde, som i kapitlet skal

udlægges til ryttere, skal tages af deres gods, som har noget pro
persona, og at de andre, som pro officio nyder noget, skal have deres
gods forskånet, dog at deres bønder ikke desto mindre proportionaliter
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skal hjælpe til at erstatte dem, som udlægger gdene, den landgilde,
som plejer at ydes deraf. JR, 11, 245. K.
30. nov. (Kbh.) Hr. Ove Giedde fik befaling til bønderne i Herresvad
klosters len, at da klostret, siden det brændte, er så bygfældigt, at han
ikke kan holde hus på det, skal de de næste 2 år age så meget ved til
den af hans gde, han holder hus på, som de tidligere har åget til
Helsingborg slot. Udt. i SkR, 6, 90.
30. nov. (Kbh.) Ms. til hr. Axel Urup. Participanterne i de blekingske
potaskeværker har klaget over, at bønderne i AUs len tilføjer dem stor
skade på deres potaskeprivilegium, idet de ved søkanten, og hvor det
lyster dem, understår sig i at brænde potaske til mærkbar skade for
skovene i det lange løb, hvilken potaske de siden sælger til fremmede
og andre til skade for participanterne. AU skal se til, at disses privile
gium håndhæves, og tiltale og straffe bønderne vedbørligt, da kongen
ikke tilstår kronens bønder større rettighed i skovene, end de havde
før potaskebrændingen begyndte. Da en del af bønderne også under
står sig i at drage i skovene med bøsser og dér bruge ulovlig potaske

brænding, skal AU gøre sit bedste for at erfare, hvem det er, der
bruger sådan modvillighed, og siden søge dom over dem, så de, andre
til eksempel og afsky, kan blive tilbørligt straflet. SkT, 8, 69.
30. nov. (Kbh.) Ms. til hr. Frands Pogwisch. Christen Albretsen Skeel
har på sin frænde Christen Jørgensen Skeels vegne til magelæg
begæret 2 engpletter, der ligger til præstegden i Langå i Middelsom
h., mod lige så gode og præsten lige så belejlige enge. Da FPs for
gænger Jørgen Seefeld har erklæret, at de begærede enge kan und
væres, da kronen ellers ingen del har i hele sognet, og da præsten er
veltilfreds med det tilbudte, skal FP gennemføre mageskiftet. JT, 12,

166.
1. dec. (Kbh.) Skøde til slotsfoged på Kbh. slot Jokum Valburg og
arvinger på en »plads, jordfri grund og ejendom« på Skarnholmen
ved Kbh. slot. Den er fra plankeværket mellem kongens staldgård og
Skarnholmen til vejen ved rivieren ved siden nærmest Henrik Balkes
plads fra syd til nord 125 al. 3 kv. 3 tommer lang, fra plankeværket til
vejen ved rivieren på den anden side ved vejen, som hører til de huse,
bøsseskytterne nu bor i, er pladsen fra syd til nord 117 al., fra HBs
plads til vejen, hvor bøsseskytternes våninger nu er, ved enden mod
kongens staldgård er den fra vest til øst 30 al. bred, og i den anden
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ende ved vejen ved rivieren fra HBs plads til bøsseskytternes vej fra
vest til øst ligeledes 30 al. bred. SjR, 22, 236-237. (Tr.: KD, I, 671, se
her om orig. m.v.).
1. dec. (Kbh.) Gesker Jansen på Amager fik bevill. at ægte Nille
Isbrands, skønt de er beslægtede i 3. led, dog mod straks at give 10 rd.
til de fattige. Udt. i SjR, 22, 237.
1. dec. (Kbh.) Otte Pogwisch fik brev at lade Hans Christoffer Jæger
indtil videre afskriverstuen få, hvad han efter sit bestallingsbrev hidtil
har fået. Udt. i SjT, 31, 148. Orig. i Frederiksborg lens ark., LAK.
1. dec. (Kbh.) Ms. til byfogden i Kbh. Skolemester i Kolding mester
Peder Jacob Trane har andraget, at han i den sidste svenske fejde i
huset hos en borger i Kbh. ved navn Peder Nielsen har indsat den
største del af sine bøger og nogle klæder i en kiste med sit navn på, og
har begæret, at de må tilbageleveres ham, da PN for nogen tid siden
pga. gæld er bortrejst. Byfogden skal ved rettens middel lade huset
åbne og PJT få, hvad han beviser at tilhøre ham, og siden igen tillukke
huset. SjT, 31, 148.

1. dec. (Kbh.) Hr. Henrik Lindenov fik brev at forløves i kort tid fra
Kristianstad, og at major over det skånske regiment Stefan Thiim skal
ligge i fæstningen imens. Udt. i SkT, 8, 70.
1. dec. (Kbh.) Major Stefan Thim fik brev at ligge i Kristianstad
fæstning i hr. Henrik Lindenovs fravær. Udt. i SkT, 8, 70.
1. dec. (Kbh.) Ms. til bispen i Fyn. Sognepr. i Nykøbing paa Als1 hr.
Jacob Brantt har ikke alene selv ført et uskikkeligt levned, men endog
været årsag til adskillig uskikkelighed, som passerer dér. Herom skal
bispen foretage undersøgelse og sende beretning til kancelliet. Han
skal desuden advare JB om herefter at afholde sig fra sligt, som kan
give årsag til det onde rygte, om ikke kongen som den højeste øvrig
hed skal forårsages til bruge andre midler, om hans ulempe heri
befindes. FT, 7, 51, K.
1) Således også K.

1. dec. (Kbh.) Ms. til Regitze Urne1. Der er allerede udskibet nogle
skibsladninger korn fra LolL og Falster, og mere ligger i beredskab til
udskibning. Hun skal undersøge og berette, om noget korn, og i givet
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fald hvor meget, er udført fra Ålholms og Nykøbings len, efter at det er
blevet forbudt og forbudet forkyndt. Hun skal desuden have tilbørligt
indseende med, at slet intet herefter udføres, og underrette alle
tolderne om at iagttage, at kongens vilje efterkommes. SmT, 8, 11. K.
1) Jobst Frederik von Papenheim er død 10. sept. 1649, og enken RU varetager
derefter lenet.

1. dec. (Kbh.) Ms. til Erik Rosenkrantz. Af samme indhold som det
foregående til Regitze Urne. SmT, 8, 11. K.
1. dec. (Kbh.) Ms. til hr. Gregers Krabbe og Henrik Thott. Henrik
Bille t. Tirsbæk har andraget, at han er til sinds snarest at skifte med
sine børn, og har begæret adressaterne som skiftekommissærer. De
skal med kgl. fuldmagt som kommissærer være til stede ved skiftet, og
hvis tvist opstår, forlige parterne eller skille dem ved endelig dom. JT,
12, 167.

3. dec. (Kbh.) Bestalling for Jørgen Hansen til at skulle fange ager
høns til kongens egen fornødenhed. Han skal herfor fra brevets dato i
kostpenge have 1 rd. hver uge og i årsløn 28 rd. SjR, 22, 237. K.

3. dec. (Kbh.) Jægermester fik brev at lade hr. Corfitz Ulfeldt til sin
datters bryllup få 2 store dyr og 2 dådyr, for hvilke han straks har
erlagt betalingen i kongens eget kammer. Udt. i SjT, 31, 148.

3. dec.1 (Kbh.) Ms. til hr. Henrik Lindenov. Der berettes at have været
stor misvækst i hans len, især i Villands h., så bønderne dér ikke kan
blive ved magt uden afslag på deres landgilde i indeværende år. HL
skal ikke alene ved tingsvidner, men også selv nøje erfare, hvilke
bønder uomgængeligt behøver afslag, og hvor stort afslag hver enkelt
i det ringeste kan hjælpes med, om de ellers skal blive ved gdene.
Herom skal han til kancelliet sende en specifikation med hver mands
navn, som behøver afslag, og hvor stort det må være. Han skal i alt søge
kongens gavn, så det ringeste muligt fragår ham ved afslaget. SkT, 8,
73.
1) Indført ml. breve af 12. og 13. dec.

5. dec. (Kbh.) Ms. til hr. Joakim Gersdorff. Buntmager Jørgen Høyer

har andraget, at der på rentekammeret i hans regnskaber fra 1639 til
1649 er gjort ham til antegnelse en del sabels [zobels] bugfoder, som
han beretter at være brugt, så vidt de duede, til Christian 4.s klæder if.
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daværende hofskrædder Jacob Seffns underskrevne bevis. Han be
gærer, at antegnelsen må godtgøres ham derefter, da han intet andet
bevis kan skaffe end skrædderens. Kongen godkender, at antegnelsen
må godtgøres, så vidt den kan forklares med skrædderens bevis. SjT,
31, 148.
5. dec. (Kbh.) Mageskifte. Lunde kapitel får i magelæg af kronen flg.
gods: i Fers h. i Stenkeløse [1 gd.] (Hans Terckelsen), skylder 3 pd.
smør, 1 dl. gæsteri af fæstejorden, olden til 64 svin, i Udderup 4 gde: 1.
(Peder Mortensen, nu Jens Pedersen), skylder 3 skp. rug, 4 skp. byg, 8
skp. havre, 1 fj. smør, 1 lam, 1 gås, 3 høns, 6 mk. gæsteri, 7 alb. leding,
2. (Niels Aagesen), skylder 3 skp. rug, 3 skp. byg, 8 skp. havre, 1 Q.
smør, 1 lam, 1 gås, 3 høns, 6 mk. gæsteri, 22 sk. dagsværk, 7 alb. leding,
3. (Anders Bendtzen, nu Tyge Mogensen), skylder 3 skp. rug, 4 skp.
byg, 8 skp. havre, 1 fj. smør, 1 lam, 1 gås, 3 høns, 6 mk. gæsteri, 22 sk.
dagsværk, 6!/2 alb. leding, 4. (Mogens Mogensen), skylder 3 skp. rug, 3
skp. byg, 8 skp. havre, 1 fj. smør, 1 lam, 1 gås, 3 høns, 6 mk. gæsteri, 22
sk. dagsværk, 8 alb. leding, i Langerød [1 gd.] (Anders Troelsen),
skylder 2 skp. rug, 2 skp. byg, 7 V2 skp. havre, 3 pd. smør, 1 får, 1 lam, l/2
gås, 2 høns, 6 mk. gæsteri, 22 sk. dagsværk, 2 sk. leding, skov til 20
svinsolden, i Harjager h. i Høye [1 gd.] (Peder Aagesen), skylder 1 pd.
byg, 6sk. gæsteri, 4 skp. havre, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 4 læsved, desuden
fællig skat af byen !/i 2 ko, Vi 2 td. sild, 1 lam, i Karleby 2 gde: 1. (Anders
Olufsen), skylder 5 skp. byg, 2 td. havre 1 galt, 1 dl. gæsteri, 1 lam, 1
gås, 2 høns, 4 læs ved, 2. (Rasmus Aagesen), skylder 1 /2 pd. 6 skp. byg,
1 dl. gæsteri, 1 teje, 4 læs ved, i Froste h. i Otterød [1 gd.] (Haagen
Eriksen), skylder 3 pd. smør, 1 dl. gæsteri, i fællig er [intet tal nævnt]
svins olden, i Roelslev [1 gd.] (Poul Bendtzen), skylder P/z mk. land
gilde, 1 dl. gæsteri, 1 V2 pd. havre, 2 lam, 2 gæs, 2 høns, 2 læs ved, i
Gammelstrup [1 gd.] (Mogens Nielsen), skylder 3 V2 pd. smør, 1 dl.
gæsteri, 1 teje, skov til 52 svins olden, i Onsø h. i Tikkemantorp [ 1 gd.]
(Svend Olufsen), skylder 5 mk. landg[ilde], 1. dl. gæsteri, 2 læs ved, 24
sk. fodernød d[ansk] mønt, i Torne h. i Valkær [1 gd.] (Anders

Pedersen), skylder 2 pd. 1 skp. byg, 2 td. havre, jord[?] 1 teje, 4 læs ved
- imod flg. gods, udlagt under Landskrone len: i Rønnebergs h. i
Vierup [1 gd.] (Steffen Nielsen), skylder 6 td. byg, 3 sk. grot skat, 1
fodernød, 1 teje, 2 læs ved, V2 mk. gæsteri, 1 td. havre, V2 mk.
dagsværk, i Herslev 7 gde: 1. (Niels Ibsen), skylder 5 td. byg, 1 teje, 1
td. gæsterihavre, 2. (Peder Jensen), skylder 6 td. byg, 2*/2 mk. skat, 2
mk. mønt dagsværk, 3. (Mikkel Pedersen Kuleboe), skylder 24 skp.
byg, 1 sk. grot, 1 mk. gæsteri, 1 td. havre, 1 teje, 2 læs ved, 4. (Peder
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Mortensen[?]), skylder 24 skp. byg, 1 teje, 1 fødenød, 1 mk. gæsteri, 2
læsved, 5. (Bent Mogensen), skylder 1 dl. landgilde penge, 1 td. havre,
6. (Knud Nielsen), skylder 2 skp. byg, 1 teje, 24 sk. dagsværk, 7. (Peder
Jensen), skylder 2 pd. byg, P/2 mk. skat, 1 mk. 5 sk. 1 alb. gæsteri, i
Arrerup [1 gd.] (Jens Andersen), skylder 28 skp. byg, 1 teje, 1 td.
gæsterihavre, ’/2 mk. dagsværk, 1 mk. gæsteri, i Ulfstrup 4 gde: 1.
(Anders Pedersen), skylder 5 mk. landg[ilde], 1 fødenød, 2¥i mk.
dagsværk, 2. (Laurids Jensen), skylder 5 mk. landg[ilde], 1 fødenød,
2^2 mk. dagsværk, 3. (Rasmus Jensen), skylder 5 mk. landgilde, 1
fødenød, 2¥t mk. dagsværk, 4. (Bent Svendsen), skylder 5 mk. land
gilde, 1 fødenød, 2¥2 mk. dagsværk, i Krogstrup [1 gd.] (Peder Ander
sen), skylder 1 fj. smør, 1 dl. penge. SkR, 6, 90-92. Øf. Kr.Sk., II, 7).
5. dec. (Kbh.) Lunde kapitels genbrev på ovenn. mageskifte. SkR, 6.92.
5. dec. (Kbh.) Mageskifte. Kronen får i magelæg af Skt. Peders kloster
i Lund flg. gods: i Rønnebergs h. i Fersløffs. iTolstrup [1 gd.] (Gunde
Jensen), skylder 3 mk. landgilde, i Arrerup [1 gd.] (Niels Jensen, nu
Tor Svendsen), skylder 1 pd. byg, 2 mk. 10 sk. 2 alb. gæsteri, 2 læs ved, i
Hilleshøy [1 gd.] (Oluf Mogensen), skylder 1 pd. byg, ¥2 dl. gæsteri, 1
teje, 2 læs ved, i Toffte s. i Hellerup [1 gd.] (Jesper Pedersen »som«
Laurids Aagesen), skylder 1 ¥2 pd. 6 skp. byg, 1 dl. gæsteri, 2 læs ved, i
Taarsted [1 gd.] (Niels Sønnesgaard [og?] Laurids Nielsen), skylder 1
pd. 5 skp. byg, 1 dl. gæsteri, 1 galt, 1 gås, 2 læsved, i Querløff5 gde: 1.
(Niels Jensen), skylder 3 pd. 1 skp. byg, 1 td. havre, 1 teje, 2. (Peder
Nielsen), gden slet øde, skylder 1 ¥2 pd. 7 skp. byg, 1 td. havre, 1 dl.
gæsteri, 1 teje, 2 læsved, 3. (Anders Pedersen [og?] LauridsJoensen),
skylder 1 pd. 5 skp. byg, 1 td. havre, 1 dl. gæsteri, 1 teje, 2 læs ved, 4.
(Aage Bendtsen), skylder 1 ¥2 pd. 7 skp. byg, 1 td. havre, 1 dl. gæsteri, 1
teje, 2 læs ved, 5. (Oluf Pedersen [og?] Laurids Joensen), skylder 1 ¥2
pd. 7 skp. byg, 1 td. havre, ¥2dl. gæsteri, 1 teje, 2 læsved, afQuerløffby
gives årl. 1 skatteko, i Harjagers h. i Toerup [1 gd.] (Peder Joensen),
skylder 1 ¥2 pd. 6 skp. byg, 2 td. havre, 1 dl. gæsteri, 1 teje, 4 læs ved, i
Store Hariagger 2 gde: 1. (Peter Mortensen), skylder 3 pd. byg, 21 sk. 1
alb. gæsteri, 1 galt, »skal afkortes ej regnet«, 1 teje, 2 læs ved, 2. (Jens

Mortensen), skylder 1 pd. 5 skp. byg, 21 sk. 1 alb. gæsteri, ¥2 galt, 1
teje, 2 læs ved, i Remmersløff 2 gde: 1. (Niels Jensen), »næst den
[næsten?] øde«, skylder 13 sk. 2 alb. [hvilket?], 1 dl. landgilde, 1 td.
havre, ¥2 dl. gæsteri, ¥2 lam, ¥2 gås, 2 høns, 2 læsved, 2. (Peder Jensen),
skylder 2 pd. 8 skp. byg, 1 td. havre, 1 dl. gæsteri, 1 teje, 2 læs ved, i
Nøbølle 2 gde: 1. (Svend Olufsen og Mads Olufsen), »næst den øde«,
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skylder 3 */2 mk. 4 sk. landgilde, 1 dl. gæsteri, 1 teje, 2 læs ved, 2. (Svend
Pedersen Vogelie), skylder 3 */2 mk. 4 sk. landgilde, 1 dl. gæsteri, 1 teje,
2 læs ved, 3. (Niels Aagesen [og?] Thue Joensen), »næst den slet øde«,
skylder 3 */2 mk. 4 sk. landgilde, 1 dl. gæsteri, 1 teje, 2 læsved, i Grobye
[ 1 gd.] (HansThuesen), skylder 13 sk. 1 alb. landgilde, 2 mk. gæsteri, 2
læs ved, i Onsø h. i Kullemaal [1 gd.] (Rasmus Mogensen), skylder 1
mk. landgilde, 2 mk. 10 sk. 2 alb. gæsteri, 2 læs ved, oldenskov til 10
svin, i Høgestrup [1 gd.] (Peder Troelsen, nu Seyer), skylder 16 skp.
byg, 2 */2 mk. 2 sk. 2 alb. gæsteri, 2 læs ved, 1 teje - imod flg. kronens
gods: i Fers h. i Brantsted 2 gde: 1. (Niels Madsen), skylder 3 skp. mel,
3 skp. byg, 6 skp. havre, 6 skp. skathavre, 1 skattegalt, 1 lam, 1 gås, 1
skp. havre, 4 høns, 2 oste, 6 mk. gæsteri, 12 sk. eckepenge, 3 læs hø, i
forme læg1 1 pd. 9 mk. smør, oldenskov til 10 svin, 2. (Jens Olufsen),
som præsten bruger, skylder 3 skp. mel, 4 skp. byg, 4 skp. stødhavre, 7
skp. skathavre, 1 skattegalt, 1 lam, 1 gås, 1 skp. havre, 4 høns, 2 oste, 6
mk. gæsteri, 12 sk. eckepenge, 2 læs hø, i forme læg 2 pd. 6 mk. smør,
olden til 10 svin, i Frenninge 2 gde: 1. (Niels Olufsen [og?] Axel
Bentzen), skylder 5 pd. mel, 5 skp. byg, 8 skp. stødhavre, 10 skp.
skathavre, 1 skattegalt, 1 lam, 1 gås, 4 høns, 1 skp. havre, 2 oste, 6 mk.
gæsteri, 12 sk. eckepenge, 3 læs hø, i forme læg 1 fj. honning,
bøgeoldenskov til 79 svin, egeskov til 30 svin, 2. (Clemen Rasmussen),
skylder 3 skp. mel, 3 skp. byg, 8 skp. stødhavre, 6 skp. skathavre, 1 ko,
1 lam, 1 gås, 1 skp. havre, 4 høns, 2 oste, 6 mk. gæsteri, 12 sk.
eckepenge, 3 læs hø, i forme læg 2 pd. 2 mk. smør, bøgeskov til 80
svins olden, egeskov til 20 svins olden, i Schiepperød [1 gd.] (Haagen
Nielsen), skylder 4 skp. mel, 4 skp. byg, 8 skp. stødhavre, 8 skp.
skathavre, 4 høns, 2 oste, 6 mk. gæsteri, 12 sk. eckepenge, 3 læs hø, i
forme læg 2 pd. smør, oldenskov til 20 svin, i Wallerumb 2 gde: 1.
(Niels Skomager), skylder 2 skp. mel, 2 skp. byg, 4 skp. stødhavre, 4
skp. skathavre, 1 galt, 6 mk. gæsteri, 12 sk. eckepenge, 3 læs hø, i
forme læg 1 pd. 1 mk. smør, bøgeskov til 100 svins olden, egeskov til 6
svins olden. 2. (Oluf Nielsen), skylder 3 skp. rug, 3 skp. byg, 6 skp.
stødhavre, 6 skp. skathavre, 1 galt, 1 lam, 1 gås, 1 skp. havre, 4 høns, 2
oste, 12 sk. eckepenge, 3 læs hø, i forme læg 1 pd. 11 mk. smør,
bøgeskov til 100 svins olden, egeskov til 6 svins olden, i Stenchelsøe 3
gde: 1. (Peder Pedersen), skylder 3 pd. smør, oldenskov til 64 svin, 2.
(Niels Troelsen), skylder 3 pd. smør, oldenskov til 64 svin, 3. (Anders
Pedersen), skylder 3 pd. smør, oldenskov til 64 svin, i Arreschou [1
gd.] (Anders Adsersen), skylder 1V2 skp. mel, 2 skp. byg, 4 skp.
stødhavre, 3 skp. skathavre, 1 skattegalt, 3 mk. gæsteri, 3 læs hø, i
forme læg 18 mk. smør, desuden for bøndernes leding i havnen 2 løde
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mk., »nok haver manden 1 pd. smør, 1 ol æg, 1 spædekalv, 2 »sehe«
som søges for ecker«, i Brøsserup [1 gd.] (Niels Andersen), skylder 3 ¥2
skp. mel, 3 ¥2 skp. byg, 2 skp. 2 fjk. havre, 2 dl., 1 galt, 2 mk., 1 teje, 4
mk. gæsteri, ¥2 mk. eckepenge, 2 læs hø, 10 mk. 10 sk. 2 alb. i en ko, i
Laxerøed [1 gd.] (Peder Nielsen), skylder 1 td. smør, i Ramssaase [1
gd.] (Bent Pedersen), skylder 2 skp. mel, 1 skp. byg, 8 skp. stødhavre, 4
skp. skathavre, 1 fed ko, 1 gås, 1 skp. havre, 4 høns, 2 oste, 6 mk.
gæsteri, 3 læs hø, i forme læg 3 pd. smør, oldenskov til 18 svin. - Og da
en del af kronens gods er udlagt fra Skt. Peders kloster til kapitlet i
Lund mod andet gods, som kongen på Landskrone slots vegne har
mageskiftet med kapitlet, har kongen til vederlag yderligere til Skt.
Peders kloster udlagt af Landskrone slots gods: i Fers h. i Toelange [ 1
gd.] (Poul Nielsen), skylder 3!/2 skp. mel, 3¥2 skp. byg, 12 [13?] skp.
stødhavre, 7 skp. skathavre, 2 lam, 1 gås, 1 skp. havre, 4 høns, 2 oste, 6
mk. gæsteri, 12 sk. eckepenge, 3 læs hø, olden i bøge- og egeskov til
100 svin, i Egelstad [ 1 gd.] (Peder Svendsen), skylder 4 skp. mel, 4 skp.
byg, 8 skp. stødhavre, 8 skp. skathavre, 1 ko, 1 gås, 1 skp. havre, 4 høns,
2 oste, 6 mk. gæsteri, 12 sk. eckepenge, 3 læs hø, oldenskov til 70 svin,
desuden Peder Aastersen af »leste[?]« jorden 2 skp. havre, 9 mk. smør,
i Brandsted 4 gde: 1. (Mads Rasmussen), skylder 3 skp. mel, 4 skp. byg,
7 skp. stødhavre, 4 skp. skathavre, 1 skattegalt, 1 får, 1 lam, 1 gås, 1
skp. havre, 4 høns, 2 oste, 6 mk. gæsteri, 12 sk. eckepenge, 3 læs hø, i
forme læg 1 ¥2 pd. smør, oldenskov til 20 svin, 2. (Anders Pedersen),
skylder 3 skp. byg, 5 skp. havre, 1 gås, 2 høns, 1 dl. gæsteri, 1 læs hø, i
forme læg 1 pd. 9 mk. smør, skov til 40 svins olden, 3. (Oluf Ringkiøbing Skriver), skylder 3 skp. byg, 5 skp. havre, 1 gås, 2 høns, 1 dl.
gæsteri, 1 læs hø, i forme læg 1 pd. 9 mk. smør, oldenskov til 40 svin, 4.
(Anders Nielsen), skylder 2^ skp. byg, 5 skp. havre, 1 gås, 2 høns, 3
mk. gæsteri, 1 læs hø, i forme læg 1 pd. 3 mk. smør, oldenskov til 40
svin. SkR, 6, 93-97. (Jf. Kr. Sk., II, 8).
1) I dette, som i de flg. tilsvarende tilfælde, kan det ikke klart ses, hvad der skal
henføres til »forme læg«.

5. dec. (Kbh.) Kongens genbrev til Skt. Peders kloster på ovenn.
mageskifte. SkR, 6, 98.

5. dec. (Kbh.) Bevilling. Indvåner i Kristianopel Bartholomeus Halder har på vegne af sin moder Anna Halder, boende i Lybæk, an
draget, at hun har haft nogen gæld hos borger i Kristianstad Peder
Kahl, men været nødt til at indbringe sagen for byfogden i Kristian
stad. Da hun mener sig forurettet ved dennes dom, har hun villet
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indanke den for landstinget i Skåne, hvilket er afslået, da det ikke efter
recessen er sket inden 3 år. Da BH beretter, at moderen som fremmed
og ukendt med landslov har handlet af uvidenhed, bevilges det hende
at anke bytingsdommen for landsdommeren, som om den var dømt
misligt. SkR, 6, 98. K.
5. dec. (Kbh.) Lunde kapitel fik brev at modtage til vederlag noget
gods i Landskrone len, udlagt af kronen til mageskifte, Udt. i SkT, 8,

71.
5. dec. (Kbh.) Hr. Knud Ulfeldt fik brev at modtage noget gods under
Landskrone len, som ved mageskifte er kommet fra Skt. Peders
klosters len. Udt. i SkT, 8, 71.
Tilf.: I lige måde fik hr. Falk Lykke brev at modtage noget gods
under Skt. Peders klosters len, som ved mageskifte er kommet fra

Landskrone len.
5. dec. (Kbh.) Ms. til hr. Frands Pogwisch. Sigvard Brockenhuus t.
Ullerup har anholdt om at få bevilget stolestade i Skarum [i Alsted s.]
kirke i Mors, da han har en lang og besværlig vej til sin sognekirke.
Han tilbyder, at han ikke derved vil betage sognepræsten hans forrige
indkomst og rettighed, og ej heller dermed holde sine tjenere der i
sognet fri for skat, men at der herefter som tilforn skal svares de
skatter, som påbydes, og heller ikke tilegne sig nogen anden rettighed
eller frihed. FP skal erklære, om det begærede stolestade kan undes
ham uden kronens eller andres præjudice. JT, 12, 167. K.
6. dec. (Kbh.) Ms. til hr. Niels Trolle og dr. Jesper Brochmand.
Kongens sekretær Oluf Rosenkrantz t. Egholm har begæret jus patro
natus til Sæby kirke, som er hans sognekirke. De skal undersøge
beskaffenheden heraf etc. »cætera stylo et more solito«. SjT, 31, 149.

6. dec. (Kbh.) Iver Jacobsen Krabbe fik brev at overlevere storfyrsten
af Moskva et brev, som sendes ham tillige med en kopi til efterretning,
og derpå fordre fornøden svar og resolution. Udt. i SjT, 31, 149.
6. dec. (Kbh.) Ms. til hr. Christian Rantzau. I det af Christian 4. givne
pantebrev på Tranekær slot og len er det CR tilladt årl. at udføre så
meget korn, som renten af de af ham forstrakte penge beløber sig til,
selv om der er udstedt forbud mod at udføre korn af riget. Da kongen
mener, at det alene skal forstås om korn, som efter jordebogen kan
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tilkomme CR af lenets indkomst, lader han det forblive derved. Dog
vil han, for vigtige årsagers skyld, at CR snarest til kancelliet skal
indsende en designation på, hvor meget korn han i indeværende år er
til sinds at udføre. FT, 7, 51. K.
6. dec. (Kbh.) Mageskifte. Sigvard Brockenhuus t. Ullerup har i
magelæg udlagt til og modtaget fra kronen det i ms. af 3. dec. 1648
[KB 1648, 205] nævnte gods på Mors. JR, 11, 246-248. (Jf. Kr.Sk., II,

8).
6. dec. (Kbh.) Sigvard Brockenhuus’ genbrev på »forme mageskifte,
efter ordinære stil«. JR, 11, 248.

6. dec. (Kbh.) Ms. til hr. Frands Pogwisch. Sigvard Brockenhuus har i
magelæg til kronen udlagt gods i Morsø Nørre h. [se KB 1648, 205].
FP skal modtage det under sit len og indskrive det i jordebogen. JT,

12, 168.
6. dec. (Kbh.) Ms. til hr. Ebbe Ulfeldt og bispen i Viborg. Hans Bille t.
Jungetgård har begæret jus patronatus til Junget og Thise kirker i
Salling Nørre h. De skal erklære, om der er andre adelspersoner i
sognene, som det kunne være præjudicerligt, om kirkerne har jorde
gods, hvad beholdning der findes ved dem, og, hvis kongetienderne
er tillagt nogen, om de da uden disses præjudice kan undes HB og
arvinger, når de svarer den årl. afgift og stedsmål, når de bliver ledige,
eller om nogen anden consideration kan hindre HBs begæring. JT,
12, 168. K.
7. dec. (Kbh.) Bestalling for Peter Petersen som berider på Antvor
skov. Han skal have nøje opsyn med kongens heste og foler ved
Antvorskov slot, at de får den tilbørlige varetægt og i rette tid bliver
optæmmet og tilredet. Han skal herfor fra brevets dato af lensmanden
smst. have 58 kurantdi. i årl. besolding, 30 kurantdi. til en hof
klædning, 8 kurantdi. mdl. i kostpenge på sin egen person og 4
kurantdi. til en dreng, som skal have 20 dl. i løn årl. Desuden foder og
mål til en hest samt nødtørftig ildebrændsel. SjR, 22, 238. K.

7. dec. (Kbh.) Konfirmation på fæstebrev af 15. jan. 1649 fra lens

mand påTryggevælde hr. Sigvard Urne til rådmand i Store Heddinge
Tillemand Knudsen og hustru Anne Munck på kirkekorntienden af
Havnelev s., Stevns h. De må beholde den i begges livstid mod årl.
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inden martini at svare den sædv. afgift: 3 pd. rug, 3 pd. byg og 6 td.
havre i nærmeste købstad efter kirkeværgernes tilsigelse eller at betale
rugen og byggen med rede penge efter kapitelskøb 8 dage efter, at
købet er sat, og havren efter dyreste landekøb, »som den med en af
parterne fornøjes, hvilken de begærer«. I indfæstninggiverTKogAM
12 spdL, som de skal levere kirkeværgerne, før de befatter sig med
førstkommende afgrøde. SjR, 22, 238.
Tilf: Endnu fik Tillemand Knudsen og hustru med samme da
tering et i alle måder ligelydende konfirmationsbrev på hr. Sigvard
Urnes ligelydende fæstebrev på Lille Heddinges kirketiende, hvoraf
gives årl. 3 pd. rug, 3 pd. byg og 4 td. havre og 12 rd. i indfæstning.
7. dec. (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev at gøre Peder Pedersen
»weractig« og derhos, som i sådanne tilfælde plejer at ske, lade give en

»ryter bier«. Udt. i SjT, 31, 149.
7. dec. (Kbh.) Ms. til Niels Krag. Catrine Jørgensdatter, forrige apote
ker i Arhus, afd. Folmer Thomsens enke, har begæret fremdeles at
måtte bevilges i Århus at holde apotek med samme privilegier, som
var forundt hendes husbond, idet hun tilbyder at holde en dygtig
apotekersvend og sådanne varer, at ingen skal forårsages at klage.
Skønt hendes begæring i sig selv synes billig og ret i betragtning af, at

hendes husbond har indrettet og bekostet apoteket, findes det dog
betænkeligt at betro en kvinde at forestå et apotek, som er mange
magtpåliggende. Kongen eragter det defor rådeligst efter ansøgning
at bevilge dr. Johan Christoffer Creudtzauer at holde apotek i Århus
imod tilbørlig revers, at han vil holde det således og forskaffe sådanne
varer deri, at ingen skal have billig årsag til klage. Og for at den forrige
apotekerkvinde ikke skal lide for stor skade på de apotekervarer,
instrumenter eller drogues, som nu findes i hendes apotek, skal NK
tillige med borgmester og råd forene JCC og CJ om, at hun til ham
afstår apotekerredskaber og varer for nøjagtig betaling, idet de ser til,
at han giver hende, hvad billigt er. Og når de således har akkorderet
med hinanden, skal NK give JCC til kende, at han hos kongen kan
anholde om privilegier på apoteket ligesom hans formand. JT, 12,
169. K. (Jf. J.R. Hiibertz, II, 138).
8. dec. (Kbh.) Konfirmation på Christian 4.s bevilling til Niels Krag t.
Trudsholm på brokornet til Hee bro i Hind h. for Otte Krag t.
Voldbjerg, når han efter faderens død overtager Voldbjerg. Også OK
må da oppebære brokronet mod at holde broen ved magt, så de
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vejfarende bekvemt og uden fare og forhindring kan komme over
den. Bønderne i Hind h. skal årl. i rette tid yde det brokorn, de plejer
og er pligtige til. JR, 11, 248. (Efter hr. kanslers ordre) K.
8. dec. (Kbh.) Konfirmation. Niels Krag har for rum tid siden fæstet
kirke- og kongekorntienden af Hee s. og den 17. febr. 1643 fået
Christian 4.s konfirmation herpå [KB 1642-43,412]. Otte Krag, hvem
Voldbjerg vil tilfalde efter NKs død, søger og får fornyet konfirmation
herpå. JR, 11, 249-251. (Efter hr. kanslers ordre) K.
8. dec. (Kbh.) Oprejsning. Rådmand i Vejle Mads Jensen har an
draget, at rådmand i Kolding Lyder Henriksen, Bertel Jensen i El
tang, Hans Pedersen i Viuf, Hans Christensen i Hesselballe og Hans
Jørgensen Haard i Starup for nogen tid siden i hans fravær har
forhvervet nogle domme over Søren Jensen, i hvilke de er dømt til
indførsel i en bondegd. i Viuf, som SJ påboede og fradøde, for gæld,
som SJ var dem skyldig, og da MJ er berettiget til en anpart i denne
gd., er han forårsaget til at indstævne sagen for overdommere, hvad
dog ikke er ham tilladt, da han ikke, som han burde efter recessen,
inden 2 år har ladet tale derpå. Han begærer derfor bevill. hertil, da
han først efter 2 års forløb er blevet vidende om de i hans fravær
afsagte domme. Det ansøgte bevilges. JR, 11, 251.

8. dec. (Kbh.) Ms. til hr. Gregers Krabbe. Sognepr. t. Lydum og Lønne
sogne hr. Laurids Sørensen Barfod har andraget, at kongekorntien
den af [Nørre] Nebel s. af Christian 4. for rum tid siden er perpetueret
kaldet for dets ringheds skyld, hvorfor han nu har begæret, at han og
efterkommere selv må nyde og i fæste få tienden efter deres død, som
nu har den i fæste, da agermarken i hans anneks Lønne næsten er
overløbet og fordærvet af skadeligt sandløb, så hans tiende derover
daglig forringes. Da GK og superintendent dr. Erik Monrad bekræfter
hans angivende, skal de lade LSB eller efterfølgende præster t. Lydum
og Lønne få hele sognetienden i fæste for sædv. stedsmål, når den
bliver ledig efter herredsfoged i Vester h. Christen Madsens død, som
nu har den halve part i fæste og har Christian 4.s benådningsbrev på
den anden halvpart, når denne bliver fæsteledig. JT, 12, 170. (Efter
hr. kanslers ordre) K.
9. dec. (Kbh.) Jægermester fik brev at lade hr. Christoffer Ulfeldt til
sin datters bryllup få endnu 2 store dyr og 2 rådyr, som han allerede
har betalt i kongens eget kammer. Udt. i SjT, 31, 149.
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9. dec. (Kbh.) Ms. til Henrik Thott. En del af kronens bønder og
tjenere i Silkeborg len, hvis supplikation tilsendes ham, har beklaget,
at de pga. misvækst på deres korn ikke kan svare deres landgilde eller
blive ved magt uden afslag. Da lensmand på Silkeborg slot Joakim
Beck ikke er til stede ved lenet, skal HT ikke alene ved tingsvidne, men
også selv omhyggeligt undersøge, hvilke bønder uomgængeligt be

høver afslag, og hvor stort det i det ringeste skal være for hver enkelt,
om han skal blive ved gden. Herom skal han til kancelliet sende en
specifikation med oplysning om hver mands navn, og hvor stort afslag
der bør undes ham, så vil kongen resolvere derpå. Han skal dog i alt
søge kronens gavn, så der ved afslag fragår den mindst muligt. JT, 12,
170. (Efter Otte Krags ordre) K.
10. dec. (Kbh.) Ms. til fru Christence Lindenov. Borgmester i Middel
fart Claus Madsen har andraget, at han i nogle og tyve år har betjent
borgmesterbestillingen og pga. af alderdom ikke længere kan forestå
den vel alene. Han begærer derfor at måtte tilforordnes en anden,
som sammen med ham kan betjene den. Kongen godkender, at CL
dertil forordner rådmand Roiland Andersen. FT, 7, 52. K.

10. dec. (Kbh.) Ms. til Gunde Rosenkrantz. Kronens bønder og tje
nere i Kalø len har andraget, at de »mest« i nærværende år har lidt stor
skade på deres korn af misvækst, så de ikke kan blive ved magt uden
afslag på deres ruglandgilde. GR skal ikke alene ved tingsvidne, men
også selv omhyggeligt undersøge, hvilke bønder uomgængeligt be
høver afslag, og hvor stort det i det ringeste skal være for hver enkelt,
om han skal blive ved gden. Herom skal han til kancelliet sende en
specifikation med oplysning om hver mands navn og hvor stort afslag
der bør undes ham, så vil kongen resolvere derpå. Han skal dog i alt
søge kronens gavn, så der ved afslag afgår den mindst muligt. JT, 12,
171. (Efter Otte Krags ordre) K.
11. dec.1 (Kbh.) Gældsbrev. Kongen skylder jfr. Magdalena Sibilla
Rensberg2 2.544 rd. in specie, som er blevet lånt hans sal. broder [den
udvalgte prins Christian]. Han lover at betale dem med sædv. rente,
6%, til MSR eller arvinger den 11. dec. førstkommende, »når man
skrivendes vorder 1650«. Og hvis pengene bliver stående længere,
skal der hver 11. dec. svares 6 rd. sp. af hver 100, sålænge hovedstolen
bliver stående. Beløbet kan fra begge sider opsiges med V4 års varsel til
11. dec. SjR, 22, 200.
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1) Indført ml. breve af 8. og 13. juni 1649.
2) Skrives også: Rensspurg, Regnspurg.

11. dec. (Kbh.) Bestalling. Kongen har af rigsråderne i Sjæll. erfaret,
at Lave Beck t. Førslev af adelens flertal i Sjæll. er lovligt eligeret til
landkommissær for Sjæll. Da han har aflagt kongen troskabsed, tilfor
ordner kongen ham og giver ham fuldmagt som landkommissær. Han
skal en gang om året, eller tiere hvis tiderne og landets tilstand kræver
det, samles med provinsens rigsråder og fortroligt med dem kommu
nicere om alt, hvad der er eller bliver anordnet til landets defensión,
og have nøje tilsyn med, at alt, hvad der af kongen er eller bliver
anordnet til dets tarv og forbedring, tilbørligt efterkommes, og at alle
mangler og fejl så vidt muligt remederes. og hvis dette ikke kan
udrettes af dem, skal de give kongen det til kende. Hvis da nogen af
gejstlig eller verdslig stand har noget at besvære sig over og begærer at
andrage det for rigsråder og kommissærer, skal det stå dem frit, og
siden skal rigsråder og kommissærer give kongen det til kende, at han
kan lade anordne, hvad der er kristeligt og ret. Dog skal ingen hermed
være forment selv hos kongen eller andetsteds tilbørligt at andrage
deres nødtørft. SjR, 22, 240.
Tilf.: Ligesådant brev fil Otte Pogwisch at være landkommissær i
Sjæll., Otte Thott og Kjeld Krag at være landkommissærer i Skåne
samt Henrik Gyldenstierne og Henrik Podebusk at være landkommis
særer i Fyn. Dat. Kbh. 30. dec. 1649.1
1) Det er uklart, om dateringen 30. dec. gælder alle brevene i tilføjelsen eller kun
brevet om de fynske landkommissærer.

11. dec. (Kbh.) Pas for landkommissærerne. Da NN som landkommis
sær ofte må rejse fra ét sted i Danmark til et andet, skal lensmænd,
fogder, borgmestre, rådmænd og alle andre, som på kongens vegne
har nogen befaling, og som NN i sin bestilling undervejs besøger,
skaffe ham en borgervogn og en bondevogn eller 2 gode bøndervogne
med fornødne heste og fri færger over færgestederne. SjR, 22, 241. K.
11. dec. (Kbh.) Bevilling. Borgmester og råd med menige borgerskab
i Landskrone har andraget, at byen er krævet for borgelejepenge på
15 personer, 276V2 dl. kurant, fra 1. nov. 1649 til påskeaften 1650,
skønt Christian 4. pga. den store skade, den led under forleden fejde,
bevilgede byen frihed for alle ordinære og ekstraordinære skatter i 6
år. Da kongen erfarer, at byen er kommet meget til agters og endnu
ikke er kommet til synderlig næring, samt at borgerne har forstrakt
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henved 2.000 rd. til kaptajnerne Crantz’ og Jacob Andersens kompag
niers underhold, bevilger han byen frihed for borgelejepenge og
andre ordinære og ekstraordinære skatter til udløbet af Christian 4.s
privilegium af 25. jan. 1647 [KB 1647, 30). SkR, 6, 99. K.
11. dec. (Kbh.) Hr. Tage Thott og bispen i Skåne fik brev at erklære sig
om jus patronatus til Tryde kirke i Malmøhus len, som hr. Iver Krabbe
t. Jordberg begærer. Udt. i SkT, 8, 71.

11. dec. (Kbh.) Ms. til hr. Tage Thott. Et besovet kvindfolk i hans len
ved navn Karen Jensdatter har som barnefader udlagt rådmand i Kbh.
Laurids Eskildsen. For at det kan gå des rigtigere til, skal IT lade
hende gøre sin sigtelse og bekendelse til tinge, som det sig bør. IT skal
derpå underrette kongen og afvente resolution. SkT, 8, 71.
11. dec. (Kbh.) Ms. til hr. Anders Bille. En rytter ved navn Niels
Thomsen er ved krigsretten dømt for sin forseelse til at miste livet og
efter krigsbrug at arkebuseres. Kongen godkender, at han skånes på
livet mod at sendes til Bremerholm for at arbejde i jern. JT, 12, 172.
12. dec. (Kbh.) Bevilling for Bernt v. Halberstatt på Frederiksborg kro
kvit og fri for al afgift og tynge. Der bevilges ham desuden, ligesom
forgængeren, årl. 200 læsved af kronens skove, som lensmanden skal
udvise ham, samt foder til 2 heste og 2 køer. Han må ligeledes nyde fri
olden på kronens skove til slottet til sine egne hjemmefødte svin, når
der er olden. Til gengæld skal han være forpligtet at holde kro for
kongens hoftjenere, både i kancelliet og gården, og deres med
havende folk med senge og kammer, hø, havre og strøelse til deres
heste, om de begærer det, så de frem for nogen andre kan have deres
logement dér, mens de opholder sig dér, og forskaffe dem og andre,
som gæster kroen, god »redelighed« til mad og godt øl, samt hø, havre
og stråfoder for en billig betaling, så hoftjenerne eller de vejfarende,
fremmede og indbyggere, som gæster kroen, ikke med billighed kan
beklage sig. SjR, 22, 241. Indi. 11.-15. dec.
12. dec.1 (Kbh.) Ms. til Arent von der Kuhla. Da der i hospitals
regnskabet i Helsingør ikke er anført penge, som af byfogden er
opkrævet af dem, der til deres bryllupper har skænket vin, skal AK
alvorligt tilholde byfogden uden ophold at indkræve disse penge, om
han ikke selv vil udlægge dem. SjT, 31, 88.
1) Indført ml. breve af 11. og 13. april.
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12. dec. (Kbh.) Ms. til hr. Wentzel Rothkirck. Peder Ibsen og Jens
Hansen i Jernbjerg har andraget, at deres gde med al indavl og korn
for nogen tid siden er brændt, og har begæret nogen forskånelse, for
at de ikke ganske skal forarmes. Da WR bekræfter deres angivende om
ildebrand og misvækst, godkender kongen, at de forskånes for inde

værende års landgilde. SjT, 31, 149. Indl. 21. nov.
12. dec. (Kbh.) Bevilling. Borgmester og råd med menige borgerskab
i Malmø har andraget, at byen kræves for 553 ¥2 kurantdi. i borgelejepenge, som den skulle svare if. åbent brev dette år. De begærer
fritagelse, da de har Christian 4.s bevill. på 10 års frihed for al skat,
told og accise. Det bevilges, at de fritages indtil udløbet af nævnte
privilegium, SkR, 6, 100. (Efter hr. kanslers befaling) K.

12. dec. (Kbh.) Hr. Tage Thott fik brev at overvære skiftet efter sal.
Jørgen Hohendorff, og at Otte Thott t. Næs leverer samme værgemål,
som han længe har forestået, fra sig, og da være jfr. Margrete Hohendorffs værge ved skiftet og efter dette antage og forestå bem:te værge
mål. Udt. i SkT, 8, 72.
Tilf.: Ligesådant brev fik hr. Knud Ulfeldt at være jomfruerne
Marte og Anne Hohendorffs værge.
12. dec. (Kbh.) Ms. til hr. Tage Thott og hr. Knud Ulfeldt. Otte Thott
t. Næs er til sinds snarest at levere fra sig afd. Jørgen Hohendorffs
børns værgemål, som han en tid lang har forestået. Da Steen Hohen
dorff endnu ikke er sine fulde 25 år, skal I T og KU overvære skiftet og
sammen med SH kvittere OT for værgemålet. SkT, 8, 72.
12. dec. (Kbh.) Otte Thott fik brev at være jfr. Sidsel Hohendorffs
værge. Udt. i SkT, 8, 73.
12. dec. (Kbh.) Konfirmation på lensmand på Hald Knud Gylden
stiernes fæstebrev af 8. okt. 1636 til Peder Nielsen i Ejerslev på

kirkekorntienden af Ejerslev s., som hans fader Niels Pedersen tilforn
havde i fæste. PN skal beholde den sin livstid mod årl. før fastelavn til
kirkeværgerne at give 14 td. byg og 16 td. havre i godt, rent og
ustraffeligt korn, leveret hvor det forevises ham af kirkeværgerne.
Han skal i stedsmål svare 1 rd. af hver td. hartkorn. JR, 11, 252.
13. dec. (Kbh.) Bestalling for Johannes Grimberg til at opvarte i
livstalden som rejsesmed. Han skal være staldmesteren på kongens
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vegne eller hvem, kongen forordner dertil, hørig og lydig. Han skal
fra 1. juli1 1648 herfor i årl. løn have 50 rd., og til sig selv 5 rd. mdl. i
kostpenge i Danmark, men 6 rd. i Slesvig og Holsten, når han er dér,
og til en svend 22 rd. i årl. løn og 4 rd. mdl. i kostpenge. Desuden fri
foder og mål til en hest. Han skal holde en god og dygtig svend, som
kan være rede til at rejse og forrette, hvad der på rejsen befales ham.
SjR, 22, 242. K.
1) K har 1. juni.

13. dec. (Kbh.) Bestalling for Johan Ulrik Thomas som berider. Han
skal fra brevets dato i årl. løn have 200 spdl. og i kostpenge 12
kurantdi. mdl. samt årl. en hofklædning og foder og mål til en hest.
SjR, 22, 242. K.
13. dec. (Kbh.) Jørgen Giordsen, som har forset sig med lejermål, fik
bevill. at måtte komme til kald, hvor han lovligt kan kaldes efter
recessen og forordningen om studenter, som forser sig med lejermål.
Udt. i SjR, 22, 243.

13. dec. (Kbh.) Ms. til hr. Christoffer Urne. Kronens bønder og
tjenere i Ods h. og Dragsholm birk har andraget, at de både i forrige
og dette år har lidt stor skade og misvækst på deres korn og »affald« på
kvæg, så en del af dem ikke kan blive ved magt uden afslag på deres
landgilde i dette år, hvilket CU bekræfter. Han skal ikke blot ved
tingsvidne, men også selv nøje undersøge, hvilke bønder uomgænge
ligt behøver afslag på kornlandgilden, og med hvor stor nedsættelse
hver enkelt i det ringeste kan hjælpes. Han skal siden indsende en
specifikation med navn på enhver, som behøver afslag, og hvor stort
det efter hans nuværende tilstand bør være, så vil kongen resolvere
derpå. Dog skal CU i alt søge kronens gavn, så der ved afslagene afgår
den mindst muligt. SjT, 31, 149.
13. dec. (Kbh.) Ms. til hr. Joakim Gersdorff'. Kongen har til hr. Tage
Thott t. Eriksholm afstået kronens højhed og jus patronatus til Tor
løse kirke i Skåne og herligheden af præstegden og degneboligen
smst. JG skal anslå tienderne i hartkorn og afskrive beløbet på Christi
an 4.s gældsbrev til IT for forstrækning. Kongetienden, som hidtil er
givet til Herredsvad kloster og er 5 skp. rug, 2 pd. byg og 2 td. havre,
samt indkomsten af nogle fæster: et i Torløse på 12 sk. og af 2 fæster i
Østerby 2 mk. 4 sk., samt af præstegden: 4 td. alterhavre og 18 sk.
penge og af degnen 6 sk. skal regnes til 50 rd. tønden. For kirketien-
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den, som er 1 pd. rug, 6*/2 pd. byg, 7 td. havre, skal pr. td. regnes 25 rd.
SjT, 31, 150. Orig. i DKanc. B 172.
13. dec. (Kbh.) Ms. til Arent von der Kuhla. Borger i Helsingør Jørgen
Johansen har andraget, at han for få år siden af borgmester og råd
smst. er forordnet til formynder for afd. ridefoged på Kronborg
Christen Villadsens datter, hvis formynderskab Jacob Hyberdtzsen
smst. tidligere i mange år har forestået, indtil han er kommet til
agters, og det da er blevet f J pålagt. Dog er ham ingen videre rigtig
hed derfor leveret end et »bart« regnskab, hvorefter han ved retten
har villet tilholde JH at levere formynderskabet fra sig til ham, hvortil
JH ikke alene ved hjem- og landsting, men endog af kongen og
rigsrådet ved sidste herredage er blevet tilkendt, men dog ikke har
efterkommet det. Efter denne dom har J J forhvervet kongens befaling
til AK om at forhjælpe sig til ret. Denne befaling har AK erklæret, at
byfoged i Helsingør Anders Hansen ikke alene har set i original, men
endog af AK fået en kopi af, ligesom AK ved sin tjener har ladet AH
vide, og selv mundtligt befalet ham, at han efter de foregående
domme skulle arrestere JH, hvilket altsammen af by fogden hverken
er blevet agtet eller efterkommet, hvorover JH er undveget, og intet
vides om, hvorvidt han vender tilbage. Herved er J J bragt i stor skade
og bekostning. AK skal derfor suspendere byfogden og forordne en
anden til i hans sted at betjene retten. Siden skal AK lade ham tiltale
for ved forhaling og ulovligt ophold at have forbrudt sin stilling, og
dømme til at erstatte JJ den skade og omkostning, han beviser at have
lidt. SjT, 31, 150.
13. dec. (Kbh.) Bevilling. Borgmestre og råd i Helsingborg har an
draget, at byen hidtil har haft torvedage onsdag og fredag, hvorved
prædiken og gudstjeneste, som holdes disse dage, ofte forsømmes af
mange, og der i øvrigt begås stor uskikkelighed. De begærer derfor
torvedagene henlagt til tirsdag og torsdag, hvilket bevilges. SkR, 6,
100. (Efter Otte Krags ordre) K.

13. dec. (Kbh.) Skøde. Hr. Tage Thott fik skøde på kronens højhed og
jus patronatus til Torløse kirke [i Onsø h.], som er sognekirke til hans
hovedgd. Eriksholm, samt kirketienden af sognet, som er 1 pd. rug,
6’/2 pd. byg, 7 td. havre. Desuden kongekorntienden, som hidtil er
givet til Herredsvad kloster, 5 skp. rug, 2 pd. byg, 4 td. havre. Hvad
deraf hidtil er givet til hospitalet i Helsingør, nemlig ¥> pd. rug, 2 pd.
byg og 4[5?] td. havre, skal forblive perpetueret dertil. Endvidere
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herligheden til præstegden og degnestavnen samt kronens og Torløse
kirkes rettighed og herlighed i flg. kirkens jordegods: 1 fæste i Tor
løse, giver årl. til kirken 12 sk., desuden gives årl., som IT selv har haft
herligheden til, 2 mk. 4[5?] sk. i penge, endvidere gives af præstegden
årl. 4[5?] td. alterhavre, 18 sk., af degnegden 6 sk. IT må ikke afkorte
præsten eller degnen det ringeste, men skal lade dem nyde alt efter
ordinansen, som de nyder det nu. Desuden forbeholdes det, som
hidtil er givet til universitet i Kbh. Han skal svare bispe- og provstegæsteri som af arilds tid. Kirken skal beholde sin tiende og anden
indkomst og præsten sin rettighed, men IT skal som patron beholde
højhed og herlighed. Ingen præst må kaldes, som ikke er overhørt af
bispen og fundet duelig. 11 må selv udnævne kirkeværger og forhøre
kirkens regnskaber og skal af indkomsten vedligeholde kirken. Han
må selv bruge kirkens tiende eller forunde den til hvem, ham lyster.
Hvis nogen nød påkommer riget, skal kirken og dens tjenere komme
til hjælp lige med andre kirker og gejstlige. SkR, 6, 101-104. (ff.
Kr.Sk., II, 8).
13. dec. (Kbh.) Ms. til Jacob Grubbe og Bjørn Ulfeldt. Otte Thott t.
Næs har til magelæg begæret 12 gde i Klørup by i Malmøhus len imod flg. gods i samme len: i Klagstrup s. og by 1 gd. (Erik Eriksen), i
Giesinge 3 gde (Troels Andersen, Peder Troelsen og NN), i Jørmøllebye i Vemmenhøjs h. i Schiberup s. 1 Vi gd., som, da de ligger noget
langt fra Malmøhus med ladegde og har forfaldne bygninger, ikke er
lenet særlig tjenlige, hvorfor han i deres sted tilbyder at udlægge 2 gde
(Anders Pedersen og Jens Frandsen) i Hiøkiøbinge, og, om det til
budte ikke er nok, da at gøre fyldest i sine gde i Tyggelse by. Adressa
terne skal besigtige det begærede og det tilbudte gods, og hr. Tage
Thott skal, efter deres tilsigelse, på kronens vegne deltage i be
sigtigelsen. SkT, 8, 74-76.
13. dec. (Kbh.) Hr. Tage Thott fik brev at overvære Jacobs Grubbes og
Bjørn Ulfeldts ligning på gods mellem kongen og Otte Thott. Udt. i
SkT, 8, 76.

13. dec. (Kbh.) Ms. til Erik Steensen. Rudbæk Pors har på sin søsterjfr.
Kirsten Pors’ vegne andraget, at der er tvist mellem hende og Skørringe mænd om en fælles indtægt, hvori landsdommer Lave Beck er
interesseret, hvorfor han har begæret befaling til ES om at dømme i
sagen. Han skal derfor i denne sag sidde i landsdommers sted. SmT, 8,
12. K.
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13. dec. (Kbh.) Konfirmation på Christian 4.s bevill. af 6. dec. 1646
[KB 1646, 318] på 430 rd. årl. til ritmester Niels Lykke. ‘J R, 11,253. K.
1) Det i konfirmationen citerede brev synes ikke helt identisk med det den 6. dec.
1646 udstedte, der tillægger NL 500 rd. årl.

13. dec. (Kbh.) Ms. til dr. Jacob Madsen [Mathiesen]. Han har den 17.
jan. 1630 [KB 1630-32, 20] af Christian 4. fået befaling om at anordne,
at hørernes løn i Arhus skole skulle uddeles blandt dem, efter som de
havde besværing og betjente lektierne i skolen. Da dette i sig selv er
billigt og også bruges andetsteds i riget, men kongen dog erfarer, at
det endnu ikke er efterkommet i Arhus, skal JM snarest iværksætte
det, så de øverste hørere nyder noget mere i løn end de andre,
hvorved de nederste herefter kunne gives mere årsag til flid og
efterhånden aspirere til de øverste lektier og få nogen forbedring i
deres løn. JT, 12, 172. K.
13. dec. (Kbh.) Ms. til hr. Oluf Parsberg. Valdemar Lykke tilbyder at
ville give endnu en ørte korn årl. over den forrige forhøjelse for
kirketienden af Gosmer s. Han skal derfor efter bevill. og OPs fæ
stebrev beholde den. Dog skal den nævnte ørte korn anvendes til
kirkens bedste. OP skal tilholde bønderne i sognet at yde ham tienden
efter recessen. JT, 12, 173. K.

14. dec. (Kbh.) Ms. til hr. Hans Lindenov. Hr. Knud Ulfeldt har
andraget, at tidl. borgmester og tolder i Kalundborg, afd. Peder
Andersen, resterer med at forklare 11 års regnskaber over kommissarietoldens oppebørsel der i byen og på regnskabet bliver ungefær
800 rd. skyldig, hvori adskillige officerer for længe siden er gjort

indvisning for en del af deres resterende besolding. KU har derfor
begæret befaling til HL om at anordne, at disse resterende kommissarietoldpenge kan blive erlagt. HL skal anordne, at de snarest erlæg
ges og siden betales til officererne, som har fået indvisning deri. SjT,
31, 151.
14. dec. (Kbh.) Falk Gøye fik brev at modtage Sigvard Friis’ 2 sønner
Poul Peder og Hans Friis i Sorø skole, når der bliver plads ledig. Udt. i
SjT, 31, 151. K.
14. dec. (Kbh.) Mageskifte. Hr. Ove Giedde har i magelæg til Lunde
kapitel udlagt flg. gods i Skåne: I Kalleby 1 gd. Øens Bertelsen),
skylder 40 skp. byg, 2 mk. skattepenge, 1 fødenød, 1 dl. gæsteri, 1
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skp. havre, 1 teje, i Røse s. i Ørbye 1 fæste (Anders Svensen), skylder 1
pd. landgildebyg, 18 sk. landgildepenge, i Nørre Huidinge [1 gd.]
(Sven Madsen), skylder 3 pd. byg, 1 fødenød, 22 sk. landgildepenge, 1
dl. gæsteri, i Kagerup [1 gd.] (Peder Smed), skylder 2lÅ pd. smør, */2
teje, 1 fødenød, 1 dl. gæsteri, skov til 20 svins olden, i Væggerum 1 gd.
(Niels Smed), skylder 6 pd. smør, 2 mk. penge, 1 dl. gæsteri, skov til 50
svins olden. Og da OGs gods beløber sig til mere end det, han af
nævnte gods har flet i vederlag af kapitlet på domkirkens vegne, er
ham derimod udlagt en gd. i Wemmenløff s., som domkirken har fået
ved indførsel af Gyllebo gods, hvorimod han dog efter eget tilbud har
erlagt 144 rd. til kirken, desuden har OG af den skov, som ligger til
Schiepperødgaard afstået skov til 50 svins olden, som skal følge
kapitlet og skal stenes og »renis« fra Schiepperødgaard - imod flg.
kapitlets gods i Skåne: i Sønder Asbo h. i Quinge i Thrannerup by 1 gd.
(Jens Lauridsen), skylder ^2 td. smør, 1 td. havre, 1 fødenød, 1 dl.
gæsteri, i Torne h. i Effneløff 1 fæste (Laurids Madsen), skylder 20 sk.
landgildepenge, 1 td. havre, 2 læs ved, Mogens Olesen af Peblinge
jord 10 sk. landgildepenge, i Fers h. i Løffuested s. og by V2 gd. (Oluf
Hansen og Hagen Poulsen), skylder 3 sk. grot landgildepenge, 1 teje,
1 mk. gæsteri, i Rye 1 gd. (Anders Madsen og Mogens Feendersen [i
genbrevet: Frandtzen]), skylder 3 pd. smør, 13 V2 sk. landgildepenge,
1 mk. gæsteri, skov til 84 svins olden, i Bereløffue [i genbrevet:
Berretøffte] 1 gd. (Oluf Buch og Lasse Thygesen), skylder 3 pd. smør,
1 løde mk. landgildepenge, 2 td. gæsterihavre, 1 teje, skov til 10 svins
olden, i Throneholtt 1 gd. (Svend Andersen), skylder V2 td. smør, 4 sk.
grot gæsteri. SkR, 6, 104-108. (Jf. Kr. Sk., II, 9).
14. dec. (Kbh.) Genbrev fra Ove Giedde på ovenn. mageskifte. SkR, 6,

108-111.
14. dec. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev, at nogle bønder i Kristianopel
len: Joen Nielsen, Giesse Aagesen, Peder Nielsen og Haagen Nielsen i
Aabybeche, Joen i Sebye, Helle i Brunsuig og Haagen i Danske Flye,
som imod forbud har brændt potaske, skal straffes ikke alene med
konfiskation af af den brændte potaske, men også med aftingning
efter formue. Udt. i SkT, 8, 76.
14. dec. (Kbh.) Ms. til hr. Steen Bille og landsdommer Henning
Pogwisch. Der er tvist mellem hr. Jørgen Brahe på den ene side og
Falk Gøye på Axel Brahe t. Eskildstrups vegne, rentemester Oluf Daa
og Jacob Lindenov t. Hundslund på den anden om Fjællebros byg-
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ning. Adressaterne skal med kgl. fuldmagt snarest taksere den og
forlige parterne eller skille dem ved endelig dom. FT, 7, 53. (Efter
Otte Krags ordre) K.
14. dec. (Kbh.) Konfirmation på Christian 4.s bestall. af 2. maj 1635'
[KB 1635-36, 149] for Rasmus Hansen som smed på Koldinghus. JR,
11, 254. K.
1) Både indførslen og K har fejlagtigt 1638.

14. dec. (Kbh.) Ms. til Henrik Thott og dr. Jacob Matthiesen. De skal,
om de ellers anser ham for at være et ret almisse- og hospitalslem, i
Randers hospital, når der bliver plads ledig, indtage Hans Rasmussen
Vitved og forholde sig mod ham som mod andre hospitalslemmer
smst.JT, 12, 172. K.
Tilf.: Ligesådant brev fik Niels Krag og bispen at indtage Hans
Sørensen Weringe i Arhus hospital, og Laurids Ulfeldt og bispen at
indtage Maren, Jens1 Iversens i Horsens hospital.
1) Således K, indførslen har Jacob.

14. dec. (Kbh.) Ms. til Ebbe Gyldenstierne. Kongen har bevilget, at
han igen må lade ladegden ved Koldinghus, som er blevet ruineret i
forleden fejde, reparere og opbygge. Da der i fejden er hugget, og
findes, en del bygningstømmer i kronens skove i lenet, hvorpå efter
Christian 4.s anordning er slået krone og mærke, hvilket EG mener
bedst og bekvemmest kan bruges til ladegdens bygning uden skovenes
skade og bøndernes besværing, godkender kongen, at han anvender
dette tømmer til reparationen, så vidt det rækker. JT. 12, 173. K.
15. dec. (Kbh.) Hr. Christoffer Urne fik brev, at kronens tjenere til
Dragsholm len til låns må få 16 læster byg, dog på det vilkår, at de efter
eget tilbud betaler det tilbage tilkommende år. Udt. i SjT, 31, 152. K.
Orig. i Dragsholm lensrgsk.

15. dec. (Kbh.) Hr. Niels Trolle fik brev, at efterskrevne bønder må få
flg. afslag: i Merløse h. i Holløse Laurids Christensen og Niels Jensen
hver Vi pd. byg, i Mogenstrup Anders Jensen og Jacob Thomsen hver 1
pd. byg, i Sasserup Laurids Nielsen Vi pd. byg, Oluf Nielsen Jyde 1 pd.
byg, i Snævre Hans Madsen Vi pd. byg, i Jonstrup Laurids Pedersen Vi
pd. byg, i Algestrup Peder Christensen Vi pd. byg, Søren Jensens øde
gd. 2 pd. byg, 1 side flæsk, 5 sk. erridspenge, Vi får, 1 lam, 1 gås, 2 høns,
2 td. havre, 20 sk. brødpenge, 4 sk. spindepenge og 14 mk. rigspenge,
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i Kvanløse Peder Lauridsen 1 pd. byg, Knud Hansen */2 pd. byg, i
Algestrup Hans Nielsen og Anders Christensen hver V2 pd. byg, i
Eskilstrup Peder Nielsen 1 [pd.?]1 byg; i Horns h. i Vejleby Peder Chri
stensen 1 V2 pd. byg, 1 V2 pd. havre; i Ramsø h. i Dalby Anders Henriksen
2 pd. byg, 4 td. havre; i Ringsted h. i Levetofte Jep Knudsen 1V2 pd. byg, i
Terslev Jørgen Svenske 1 fj. smør. Udt. i SjT, 31, 152. (Efter Otte Krags
ordre) K. Indl. 20. nov.
1) Både indførsel og K mangler enhedsangivelse.

15. dec. (Kbh.) Hr. Niels Trolle fik brev, at Laurids Olufsen og Anders
Nielsen i Gevninge, hvis gde med al indavl, foder og korn var brændt
for kort tid siden, må forskånes for indeværende års landgilde samt
ægt og arbejde. Udt. i SjT, 31, 152. Indl. 17. sept.
15. dec. (Kbh.) Bevilling. Sognepr. t. [Ruds] Vedby kirke i Løve h. i
Sjæll. hr. Villum Sørensen giver til kende, at hans kald er meget ringe,
og at han ikke vel kan føde sig deraf med hustru og børn, og begærer at
måtte stedes til et andet kald, når noget bliver ledigt. Dette bevilges.
SkR, 6, 111. (Efter Otte Krags ordre) K.
15. dec. (Kbh.) Ms. til Bjørn Ulfeldt. Sognepr. t. Hisholt og Farholt
sogne i Helsingborg len hr. Niels Poulsen har andraget, at han har
meget lang og besværlig vej til sit anneks, så han ofte må blive der om
natten, skønt han næppe kan få så megen plads dér hos bønderne,
som han kan hjælpe sig med. Han begærer at forundes en gd. i Farholt
s. fri for ægt og arbejde, hvor han kunne have tilhold med logement og
natteleje. BU skal lade ham få en gd. i sognet, fri for ægt og arbejde,
dog at ingen kan have noget at beklage sig over, og at han svarer den
sædv. landgilde deraf. SkT, 8, 77.

15. dec. (Kbh.) Hr. Tage Thott fik brev, at kapellan ved Lund domkir
ke hr. Oluf Suane må eftergives noget alterhavre, som han på 4 års tid
resterer med, fordi Biellerup s., som er lagt til hans kapellani, og
hvorfra han skulle have alterhavren, i seneste fejde er ganske ruineret.
Eftergivelsen skal dog kun vare, til sognet kan komme på fode igen,
hvorefter havren skal ydes på tilbørlige steder. Udt. i SkT, 8, 77.

15. dec. (Kbh.) Mageskifte. Hr. Wentzel Rothkirck t. Krogsgård har til
magelæg til Odense hospital udlagt flg. gods: i Skam h. i Grindløse s. i

Vester Egense [ 1 gd.] (Mads Nielsen), skylder 3 pd. byg, 1 otting smør,
1 mk. erridspenge - imod i Sallinge h. i Svanninge s. i Millinge [ 1 gd.]
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(Anders Jensen Raffn), skylder 1 */2 pd. byg, 20 skp. havre, 1 V2 otting
smør, 1 mk. erridspenge, 1 lam, 3 */2 gås, 4 høns, 3 mk. lysegarn, 3 mk.
for 1/2 fødenød. FR, 6, 61-62. (Jf. Kr.Sk., II, 9).
15. dec. (Kbh.) Genbrev fra Wentzel Rothkirck på ovenn. mageskifte.
FR, 6, 62-64.
15. dec. (Kbh.) Konfirmation. Hieronimus Henriksen på Sprogø fik
konfirmation på Christian 4.s fæstebrev på Sprogø af 16. april 1646
[KB 1646, 87]. FR, 6, 64. K.
15. dec. (Kbh.) Ms. til hr. Oluf Parsberg. Christian 4. har til ham ladet
udgå nogle missiver om at forskaffe Ejler Gabrielsen en gd., som først
kunne blive ledig, i stedet for Dybvad, hvorpå han havde Christian 4.s
livsbrev, og som han har afstået til Valdemar Lykke. Nu giver EG til
kende, at kronens gd. i Akær len kaldet Bjergager Hovgård er ledig
ved affald[!] af manden og kvinden, som besad den. OP skal efter
forrige missivers indhold lade EG få den, hvis det forholder sig, som
han beretter. JT, 12, 173. K.

15. dec. (Kbh.) Ms. til Erik Juel og bispen i Alborg. Hvad sognepr. t.
Øster og Vester Hassing sogne i Kær h. hr. Anders Hansen har
andraget om en tvist, han har med sin forgængers enke, som siden
igen har indgået ægteskab med en anden, kan de se af hans med
følgende supplikation. De skal fordre AH og præstekvinden Barbara
Pedersdatter for sig og efter deres beretning og sagens beskaffenhed
forlige dem eller dømme dem imellem, som de agter billigt og for
svarligt. JT, 12, 174.

15. dec. (Kbh.) Ms. til hr. Gregers Krabbe og Mogens Høeg. Kronens
bønder og tjenere i Lomborg, Rom og Tørring sogne i Skodborg h. i
Bøvling len har klaget over, at deres lensmand hr. Mogens Sehested
på adskillige måder har besværet dem med nye pålæg, som de kan se
af deres hosføjede supplikation med MSs svar. De skal fordre MS og de
klagende bønder for sig snarest og høre begge parter, og hvis det
befindes, at bønderne uden billig årsag har besværet sig over MS, skal
de dømme om, hvordan de, som har været årsag til unødigt klagemål,
bør straffes. Herom skal de sende udførlig relation til kancelliet. JT,
12, 174.
15. dec. (Kbh.) Ms. til Mogens Arenfeldt og bispen i Ribe. De har den
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24. juli 1648 [KB 1648, 111] fået befaling til at erklære sig om jus
patronatus til Staby kirke, liggende under Mariager klosters len, som
hr. Niels Trolle har begæret. Da de endnu ikke har efterkommet
befalingen, skal de gøre det uden videre ophold. JT, 12 ,174.
16. dec. (Kbh.) Falk Gøye fik brev snarest muligt at indforskrive fra
Geneve en berømt berider, som er villig til at begive sig her til landet,
hvis han ellers vil være fornøjet med det traktement, som kan falde dér
på stedet. Udt. i SjT, 31, 152. K.
16. dec. (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev at befale Morten
Berider herefter indtil videre i nogen tid 4 dage om ugen at undervise
den adelige ungdom i ridning på Sorø og ellers, når han er dér, rette
sig efter, hvad hofmesteren dér befaler ham. Udt. i SjT, 31, 152.

16. dec.1 (Kbh.) Ms. til nogle lensmænd i Jyll. Da kongen har anset for
godt at anordne en fæstning ved Bersodde i Jyll-, og der til at opføre
den behøves en del hjulbøre, spader og skovle, skal de i vinter i deres
len lade gøre 100 hjulbøre, 50 spader og 50 skovle og mod foråret
sende dem til Bersodde til den, som bliver forordnet til at modtage
dem. JT, 12, 175. K. (Jf. J.R. Hiibertz, II, 139).
Tilf.: Flg. lensmænd fik brev herom: Ebbe Gyldenstierne, Laurids
Ulfeldt, hr. Anders Bille, hr. Henrik Rantzau, Mogens Høeg, fru Jytte
Høeg, Henrik Thott, hr. Frands Pogwisch, Erik Juel. Alle at sende 100
hjulbøre, 50 spader og 50 skovle.
1) Ker dat. 16. dec. 1650.

17. dec. (Kbh.) Bevilling for jfr. Kirsten Thott at være sin egen værge,
selv at forestå sit gods og løsøre, at sælge, bytte og afhænde sit gods
med sin rette lavværges råd og samtykke, at sætte pengene på rente og
ellers i alle måder med lavværgens indseende at søge sit eget bedste.
SjR, 22, 243. K.

17. dec. (Kbh.) Bevilling. Tolder i Kerteminde Henrik Sørensen har
andraget, at han har købt en lille bondejendomsgd. i Odensegårds
len, og begærer at måtte nyde den hoverifri. Det bevilges indtil videre,
at han må nyde den fri for ægt og arbejde, dog på det vilkår, at han
svarer den årl. landgilde. FR, 6, 65. K.
17. dec. (Kbh.) Ms. til hr. Henning Valkendorf. Kronens bonde på
Agedrup gd. i HVs len Jørgen Clemmitsen har andraget, at hans gd. er
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så ringe på avl og brug, at han ikke kan blive ved magt uden afslag. Da
HV bekræfter dette, godkender kongen, at han forskånes for halv
delen af landgilden i indeværende år. FT, 7, 54. (Efter Otte Krags
ordre) K.
17.1 dec. (Kbh.) Ms. til hr. Mogens Sehested. Fru Anne Ramel, afd.
Malte Juuls, hendes fuldmægtig har andraget, at hun har nogen
restance af afgiften af nogle tiender og andet fra 1646 hos en del
præster, borgere og bønder i MSs len. Han skal så vidt muligt for
hjælpe fuldmægtigen til rette og tilholde nævnte præster, borgere og
bønder, at de uden videre ophold straks betaler ham de restancer,
som endnu findes hos dem. JT, 12, 177.
1) Indført ml. breve af 19. og 20. dec.

18. dec. (Kbh.) Falk Gøye fik brev at lade indtage superintendent i
Ribe dr. Erik Monrads 4 sønner Johannes, Christian, Janus og Fridericus Eriksen i Sorø skole, når der bliver plads ledig. Udt. i SjT, 31, 152.
18. dec. (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev at ladeTønne Reedtz få
en af de rideheste, som nu er på Antvorskov, i stedet for en hest,
kongen selv har fået af hans broder Steen Reedtz. Udt. i SjT, 31, 152.
18. dec. (Kbh.) Henrik Willomsen fik brev så vidt muligt at hjælpe
Albrecht Baltzer Bernts og Leonhart Marselius til rette ved det span
ske hof og befordre deres sager dér, så de uden ophold kan komme til
ende dermed. Udt. i SjT, 31, 152. K.
18. dec. (Kbh.) Bevilling. Borgmester og råd i Landskrone har an
draget, at nogle af byens grave fra Sæbyport til Nørreport er meget
opfyldt og forgroede, og at byen ikke har midler til at rense og
renovere dem. De anmoder om, at de af byens indvånere, som vil
påtage sig det, må nyde fiskeriet dér. Da Knud Ulfeldt bekræfter, at
dette kan ske uden byens skade, bevilges det, dog at de pågældende
ikke må afhænde deres fiskeret til udenbys mænd, men kun til en
anden af byens borgere. SkR, 6, 112. (Efter Otte Krags ordre) K.

18. dec. (Kbh.) Bevilling. Jørgen Seefeld har andraget, at hans afd.
stedsøn Tyge Kruse i sit testamente har udlovet nogle penge til fattige
folks underhold ved sin gd. Stenalt, hvorfor han nu agter der ved gden
at lade bygge et hus til de fattige. Men da der ingen ejendomsgrunde
og pladser findes ved kirken, som huset kan bygges på, begærer han
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bevill. til at bygge det på en øde kirkelades plads, som findes i Ørsted
by ved kirken, hvoraf denne ingen nytte har og ikke har haft det i
nogle år, idet det er de fattige belejligt at bo så nær ved kirken. Da
Henrik Thott bekræfter, at laden ikke er kirken synderlig nyttig,
bevilges det ansøgte, og at pladsen, så vidt den ikke allerede er brugt
til en dansk skole for ungdommen, må perpetueres til de fattiges brug.
JR, 11, 254. K. (Jf. Kr.Sk., II, 9).
19. dec. (Kbh.) Ms. til Vincents Bille og Oluf Brockenhuus. Hr.
Sigvard Urne t. Rårup har andraget, at tidl. herredsfoged i Fakse h.

Hans Duffrick hos sig beholder og ikke efter 2 gange gjort anmodning
vil aflevere en supplikation, hvorpå er påskrevet, at SU skulle erklære
sig på HDs angivende. De skal fordre ham for sig og fremæske den til
kongen givne og påskrevne supplikation, som de siden i SUs påhør
skal lade læse, for at SU kan vide, om deri er noget angivet, som han på
kongens vegne bør svare til. De skal ligeledes høre, hvori SU på
kongens vegne har at besvære sig over HD og hans søn, og hvis hans
besværing befindes at være vigtig, skal de på kongens vegne lade HD
og hans søn forstå, at de til sagens afslutning skal stille nøjagtig borgen
eller selv være borgen. SjT, 31, 152. Indl. 18. dec.
19. dec. (Kbh.) Ms. til hr. Henrik Lindenov og Otte Thott. Falk Lykke
t. Giersnæs har andraget, at der er trætte mellem ham og jfr. Anne
Zitwes om noget gods, de har mageskiftet, og at begge parter ønsker,
at adressaterne skal mægle eller dømme i sagen. De skal med kgl.
fuldmagt forlige parterne eller skille dem ved endelig dom. SkT, 8,
78.

19. dec. (Kbh.) Ms. til Manderup Due og Gunde Rosenkrantz. Afd.
Else Marsvins arvinger har andraget, at Christian 4. for nogen tid
siden til magelæg havde bevilget deres moder noget bøndergods fra
Dronningborg slot, liggende ved Stenalt, hvilket gods altid siden har
fulgt såvel deres moder som dem selv, imod det vederlag til Christian
4., som da blev givet, indtil nu, da Henrik Thott lader tale derpå, idet
han beretter, at han skal have mere gods i Dronningborgs jordebøger
af det, som deres moder skulle have udlagt til kronen, end det, der
stedse har fulgt og endnu følger kronen. De har derfor begæret, at
godset på ny må besigtiges på begge sider og det ene både på ejendom
og landgilde lignes og likvideres rigtigt mod det andet, idet de til
byder at give nøjagtigt vederlag, om det måtte befindes, at kronen heri
ikke var sket fuldkommen skel og fyldest. Adressaterne skal med kgl.
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fuldmagt besigtige godset, ligne det ene mod det andet og indsende
besigtigelsen til kancelliet. Henrik Thott skal overvære besigtigelsen
og medunderskrive. JT, 12, 175.
19. dec. (Kbh.) Ms. til Henrik Thott. Han skal overvære ovenn.
besigtigelse og tale om kronens vegne. JT, 12, 176.
20. dec. (Kbh.) Bevilling for hofsnedker Henrik Balke at være fri for al
borgerlig tynge og besværing mod at forholde sig efter Christian 4.s
reces’ 2. bogs 14. kap. og ikke at arbejde for andre end kongen selv og
dem, ham deri tillades. SjR, 22, 243. (Efter Otte Krags ordre) K.
20. dec. (Kbh.) Hr. Joakim Gersdorff fik brev, at når hofsnedker
Henrik Balcke har forfærdiget noget arbejde, skal han tilforordne

nogle af mestersnedkerne i Kbh., som kan besigtige og vurdere hans
udførte arbejde. Udt. i SjT, 31, 153.
20. dec. (Kbh.) Oluf Brockenhuus fik brev, at Jep Jeppesen i Værløse,
hvis gd. er brændt, må forskånes for et års landgilde. Udt. i SjT, 31,

153.
20. dec. (Kbh.) Hr. Tage Thott fik brev, at Svend Jensen af Lachelenge
og Niels Pedersen må være fri for et års landgilde, ægt og arbejde, pga.
den store skade, de har lidt ved, at deres gde er ganske nedbrændt.

Udt. i SkT, 8, 79. Orig. i Malmøhus lensrgsk.
20. dec. (Kbh.) Hr. Niels Krabbe fik brev, at der må bevilges bønderne
i Lister h. i Sølvesborg len afslag, og at han skal fremsende specifika
tion på dem, der uomgængeligt behøver det, og hvor meget. Udt. i

SkT, 8, 79.
20. dec. (Kbh.) Ms. til hr. Steen Bille. Adelen i Fyn har for nogen tid
siden deputeret Erik Qvitzow til i hr. Niels Krabbes sted sammen med
hr. Henning Valkendorf og borgmestrene i Odense og Middelfart
Hans Nielsen og Claus Madsen at overvære, at Falk Gøye og Laurids

Ulfeldt gør regnskab for landekisten i Fyn, hvorom EQ også har fået
kgl. befaling. SB skal være til stede, når regnskaberne forhøres, og
tillige med de andre dertil deputerede forhøre og gennemse dem. FT,
7, 54. (Efter hr. kanslers befaling) K.
20. dec. (Kbh.) Å.b. til borgmester og råd i Lemvig. Kongen erfarer, at
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byen i sidst påbudne skat kun er takseret for 54 rd., skønt den dog
nogen tid tilforn altid i en simpel eller enfach skat har givet 104 rd. Da
det synes ved forseelse eller misforståelse at være undladt i sidst
udgåede skattebrev, skal de på tilbørlige steder efter skattebrevenes
formelding erlægge resten af de 104 rd. og altid siden i enfach skat udisputerlig give 104 rd.JR, 11, 255. K.
20. dec. (Kbh.) Ms. til hr. Mogens Sehested. Lemvig er i den sidst
påbudne skat kun takseret til 54 rd., skønt der dog altid tidligere i en
simpel eller enfagt skat af den er givet 104 rd. Da dette skyldes en
misforståelse i det senest udgangne skattebrev, skal han tilholde
borgerne at svare 104 rd. som sædvanligt og altid siden i en enfagt skat

svare 104 rd.JT, 12, 177. K.
21. dec. (Kbh.) Bevilling. Jens Hansen, født i Lyngby i Frederiksborg
len, har begæret at måtte være fri for sit fødested og blive, hvor han vil,

så han ikke igen skal deles til stavns. Da Otte Pogwisch erklærer, at JH
er »ved ringe middel«1, bevilges det, at han må være kvit og fri for sit
fødested og bo, hvor ham lyster, og efter denne dag ikke deles til
stavns eller på nogen måde tiltales for sit fødested. SjR, 22, 244. K.
Indl. 15. dec.
1) I K er flg. sætning udstreget: så at han ikke kan afstedkomme den sum penge,
som bønderne i Sjæll. er påbudt at give for deres frihed.

21. dec. (Kbh.) Bestalling for Villads Christensen til at lade sig bruge
ved artilleriet til lands og vands, hvor hans tjeneste behøves.1 Han skal
herfor fra 1. jan. 1650 have 30 rd. mdl. fra rentekammeret. SjR, 22,
244. K.
1) Overskriften lyder: VCs bestalling på tøjhuset.

21. dec. (Kbh.) Arent von der Kuhla fik brev at underskrive m. Caspar
Finkes regnskaber på det arbejde, der er gjort på kongens vej på
Hørsholm og på Kronborg len fra påske til mikkelsdag, efter som han
befinder det rigtigt. Udt. i SjT, 31, 153. K.
21. dec. (Kbh.) Hr. Niels Krabbe fik brev, at nogle bønder i Sølvesborg
len: Anders ogjoen i Omma samt Kirsten og Harald i Ebbemaale, som
for imod kongens strenge forbud at have brændt potaske er dømt i
øvrighedens minde til at have forbrudt deres potaske og at aftinges
efter formue, af kongen er efterladt deres forseelse. Udt. i SkT, 8, 80.
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21. dec. (Kbh.) Ms. til Erik Juel, Peder Lange og Gunde Rosenkrantz.
Just Høeg t. Bjørnholms enke og børn har andraget, at han for nogen
tid siden er død, og har begæret denne befaling til adressaterne. De
skal med kgl. fuldmagt som kommissærer overvære skiftet efter ham
og, om tvist opstår, forlige parterne eller skille dem ved endelig dom.

JT, 12, 178.
22. dec. (Kbh.) Skøde til skriver på Frederiksborg slot Christoffer
Hansen på en vang ved Frederiksborg slot, som han hidtil har haft i
fæste. Den er 61 roder fra mester Enevold Smidts vang langs ud med
Christoffer Hansens og mester Hans Snedichers pladser til møllegrøf
ten, derfra langs møllegrøften til Johan Bøgvads vang 86 roder, derfra
langs runden omkring JBs vang til det yderste hjørne mod Tranemo
sen 89 roder, ligeledes derfra langs ud med gærdet på grøften til
Eiglebroen og ESs vang igen 175 roder, og for det sidste derfra langs
ud med ESs vangegærde og til Christoffer Hansens plads igen 4 3'/2

rode. SjR, 22, 245. (Jf. Kr.Sk., II, 10).
22. dec. (Kbh.) Ms. til Christoffer Lindenov. Henrik Ramel har givet
tidl. berider på Sorø Stephan Schmaldtz assignation for hans re
sterende besolding på akademiet på 254 rd. 7 sk., som Henrik Mark
danner endnu skylder for kost og eksercitier, hvilke penge CL i HMs
fravær ikke mener uden kongens særlige befaling på hans vegne at
kunne lade SS få. Men da det befindes, at HM skylder nævnte sum til

Sorø, skal CL på HMs vegne snarest erlægge SS 154[!] rd. 7 sk. efter
den assignation, som HR har givet ham, hvilke penge HM efter sin
hjemkomst skal betale CL. SjT, 31, 153.
22. dec. (Kbh.) Skøde. Hr. Tage Ottesen Thott får skøde på kronens
højhed og jus patronatus til Barsebæk kirke, som er sognekirke til
hans gd. Barsebækgård i Skåne, kirketienden af samme sogn: 3'/2 pd.
rug, 7 pd. byg, samt kongekorntienden, som hidtil med 3 pd. rug og 6
pd. byg er svaret til Landskrone; desuden herligheden til præstegden
og degnestavnen og kirkens rettighed og herlighed i flg. gods: et
gadehus i Barsebæk (Simon Skomager), skylder 18 sk. landgildepen
ge, af Laurids Pedersen, Oluf Mikkelsen og Jep Hansen smst. svares af
hver 6 sk., af Gunde Madsen 3’/2 sk. og Morten Nielsen 2’/2 sk. Af

præstegden svares 3 td. alterhavre og 18 sk. penge. [Vilkår i øvrigt som
for Otte Thott, se 29. dec.]. SkR, 6, 116-118. (Jf. Kr.Sk., II, 10).
22. dec. (Kbh.) Mageskifte. Rigens admiral Ove Giedde har i magelæg
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til kronen udlagt flg. gods i Skåne: i Rønneberg h. i Sæby s. og by 2 gde:
1. (Nilaus Pedersen), skylder 3 */2 mk. 4 sk. landgildepenge, 1 fødenød,
1 teje, 1 td. havre, 1 dl. gæsteri, 2. (Peder Mogensen), skylder 3 V2 mk. 4
sk. landgildepenge, 1 teje, 1 td. havre, i Hellishøye 5 gde: 1. (Aage
Mortensen), skylder 3 pd. byg, 1 fødenød, 1 teje, 1 dl. gæsteri, 2. (Hans
Poulsen), skylder V2 pd. byg, 1 td. havre, 1 fødenød, [1] dl. gæsteri, 1
teje, 3. (Ole Mortensen), skylder 1 pd. byg, 4. (Hans Lauridsen),
skylder 1 ’/2 pd. 6 sk. byg, tø fødenød, 1 td. havre, 1 dl. gæsteri, 1 teje, 5.
(Thue Pedersen), skylder 2 pd. 8 skp. byg, 2 td. havre, 1 fødenød, ¥2 dl.
dagsværk, 1 dl. gæsteri, 1 teje, i Noebye 4 gadehuse, i Thulstrup 1
gadehus og 1 gd. (Svend Thuesen), skylder 4 pd. byg, 2 tø mk. land
gildepenge, 1 fødenød, 2 tø mk. 2 sk. 2 alb. herregæsteri, 22 sk. 1 alb.
fogedgæsteri, Naeby i Hellerup 1 gd. (Mogens Poulsens enke), skylder
2 pd. byg, 1 fødenød, 1 teje, 1 dl. gæsteri, i Noeby 1 gadehus, skylder 2
dl., Noebj [genbrev: noch] Breegnholt [1 gd.], skylder 1 fj. smør, 1
fødenød, 1 teje, 3 mk. gæsteri, skov til 350 svins olden -imod flg. gods: i
Fers h. i Løffuested s. og by 1 jordegen gd. (Anders Jensen og Mogens
Pedersen), skylder 3 skp. mel, 3 skp. byg, 8 skp. stødhavre, 6 skp.
skathavre, 1 skattegalt, 1 får, 1 lam, 1 gås, 1 skp. gåsehavre, 4 høns, 2
oste, 7 mk. gæsteri, 12 sk. eckepenge, 3 læs hø, skov til 60 svins olden, i
Heinge by 7 gde: 1. en skattegd. (Peder Madsen), skylder 5 skp. mel, 6
skp. byg, 8 skp. stødhavre, 10 skp. skathavre, 1 fed ko, V2 får, 1 lam, 1
gås, 1 skp. havre, 4 høns, 2 oste, 6 mk. gæsteri, 12 sk. eckepenge, 3 læs
hø, 1 skattegalt, skov til 80 svins olden, 2. en jordegen gd. (Jens
Mortensen og Morten Pedersen), skylder 5 skp. mel, 5 skp. byg, 8 skp.
stødhavre, 10 skp. skathavre, V2 td. smør, V2 får, 1 gås, 2 lam, 1 skp.
gåsehavre, 4 høns, 2 oste, 6 mk. gæsteri, 12 sk. eckepenge, 3 læs hø,
skov til 100 svins olden, 3. en skattegd. (Poul Isaksen), skylder 4 skp.
mel, 3 skp. byg, 6 skp. stødhavre, 8 skp. havre, tø td. smør, 1 lam, 1 gås,
1 skp. gåsehavre, 4 høns, 2 oste, 6 mk. gæsteri, 12 sk. eckepenge, 3 læs
hø, skov til 100 svins olden, på hans egen skov til 30 svins olden, 4. en
skattegd. (Oluf Pedersen), skylder 3 skp. mel, 3 skp. byg, 6 skp.
skathavre, 4 skp. stødhavre, 1 skattegalt, 1 får, 1 lam, 1 gås, 1 skp.
gåsehavre, 4 høns, 2 oste, 6 mk. gæsteri, 12 sk. eckepenge, 3 læs hø,
skov til 120 svins olden og på fælles skov 30 svins olden, 5. en skattegd.
(Niels Gudmandsen), som halvparten bruges og halvparten er øde,
skylder 3 skp. mel, 3 skp. byg, 4 skp. stødhavre, 6 skp. skathavre, 1 fj.
honning, 1 lam, 1 gås, 4 høns, 1 skp. gåsehavre, 2 oste, 6 mk. gæsteri,
12 sk. eckepenge, 3 læs hø, skov til 120 svins olden, 6. en skattegd.
(Peder Andersen), som halvparten bruges og halvparten er øde, skyl
der 4 skp. mel, 4 skp. byg, 4 skp. stødhavre, 8 skp. skathavre, 1 fed ko, 1
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får, 1 lam, 1 skp. havre, 4 høns, 2 oste, 7 mk. gæsteri, 12 sk. eckepenge,
3 læs hø, skov til 70 svins olden, 7. en »leygaard« (Hagen Isaksen),
skylder 2 Vi skp. mel, 2 skp. byg, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 1 td. havre, 2
oste, 1 læs hø, 7 mk. gæsteri, skov til 10 hjemmefødte svin, i Wansted s.
og by 1 »leyegaard« (Isak Tuesen og Morten Hagesen), skylder 31/?
skp. mel, 3!/2 skp. byg, 8 skp. stødhavre, 6 skp. skathavre, 1 galt, 1 får, 1
lam, 1 gås, 1 skp. gåsehavre, 4 høns, 2 oste, 6 mk. gæsteri, 12 sk.
eckepenge, 3 læs hø, skov til 20 svins olden, desuden 1 pd. 6 mk. smør,
som OG i et andet mageskifte har udlagt til Christian 4. 28. juli 1631 af
en gds landgilde i Helsingborg len i Kierebereby. SkR, 6, 119-122. (Jf.
Kr.Sk., II, 10).
22. dec. (Kbh.) Genbrev fra Ove Giedde på ovenn. mageskifte. SkR, 6,

122-126.
22. dec. (Kbh.) Ms. til hr. Knud Ulfeldt. Det gods, som Ove Giedde har
mageskiftet til kronen, skal KU indtage i sit len, indskrive det i
jordebogen og årl. gøre regnskab for den visse og uvisse rente og
indkomst deraf. SkT, 8, 80.

22. dec. (Kbh.) Ms. til hr. Henning Valkendorf. Kronens bonde i

Søndersø by i Skovby h. Christen Hansen har andraget, at han er
kommet ganske til agters og gerådet i stor armod, så han ikke kan blive
ved magt uden afslag. Da HV bekræfter dette, godkender kongen, at
han forskånes for halvdelen af indeværende års landgilde. FT, 7, 55.
K.
22. dec. (Kbh.) Ms. til hr. Frands Pogwisch. Han har for nogen tid
siden fået befaling til inden jul i Kbh. at levere alt kornet af sit len eller
også at lade det byg, som ikke blev sendt til Kbh. til nævnte tid, gøre i
malt, som til foråret skulle sendes herover. Da kongen erfarer, at der
ingen midler er i hans len til at lade gøre malt, skal han efter forrige
ordre med første åbne vand sende det byg, som tilkommer kronen af

hans len, til Kbh. uden at lade det gøre i malt. JT, 12, 178. (Efter Otte
Krags ordre) K.
22. dec. (Kbh.) Ms. til Ebbe Gyldenstierne. Niels Mikkelsen Krag har
andraget, at han af alderdom og misforstand, da han var kirkeværge i
Gesten i Anst h., har forsømt i kirkebogen at indføre 30 sldl., som han
har leveret daværende kirkeværge til Vindinge Peder Raffuen til
denne kirkes reparation if. kgl. befaling. Han begærer at måtte kvit-
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teres for disse 30 sldl. Da det af EGs erklæring erfares, at pengene til
Vindinge kirkes opbygning er erlagt og taget til indtægt i Vindinge
kirkebog og kun pga. misforstand og alderdom ikke er ført til udgift i
Gesten kirke, godkender kongen, at NMK må godtgøres beløbet som
udgift i Gesten kirkes regnskab. JT, 12, 179. K.
23. dec. (Kbh.) Ms. til hr. Joakim Gersdorff. Kongen har til hr. Tage
Thott t. Eriksholm afhændet kronens højhed og jus patronatus til
Barsebæk kirke i Skåne og herligheden af præstegden og degnebolet
smst. JG skal anslå kongetienden, som hidtil er givet til Landskrone,
og er 3 pd. rug og 6 pd. byg, i hartkorn å 50 rd. tønden og afskrive
beløbet på Ghristian 4.s gældsbrev til TT for forstrækning. SjT, 31,
153. Orig. i DKanc. B 172.
24. dec. (Kbh.) Bestalling for Niels Erlandsen som kgl. teltmager. Han

skal tage flittigt vare på kongens eksisterende og tilkommende telte,
og selv om de ikke årl. bliver brugt, skal han tage dem ud og sætte dem
op, når det er godt vejr, og se til, at de ikke er fugtige, og da om
nødvendigt reparere dem, så de ikke for hans forsømmelse fordærves.
Hvad han behøver til at holde dem ved lige, skal rentekammeret
levere ham. Når kongen vil lade gøre nye telte, og NE da behøver
svende til at arbejde med sig, må han antage så mange, han behøver,
men ikke flere, og da skal af rentemestrene betales ham kost og løn
efter akkord. Han skal fra 1 jan. 1650 årl. på sin egen person have 50
rd., en æreklædning og en sædv. hofklædning. Desuden til en dreng
en sædv. hofklædning og til kostpenge til begge 10 dl. mdl. Endvidere
skal han have brændeved for 10 dl., for at han bedre kan holde varme i
kamrene vinteren over, så teltene og linerne ikke af sig selv fordærves
af fugt, og desuden 3 Ipd. lys. SjR, 22, 245.
24. dec. (Kbh.) Melchior Martzan fik privilegium på, at en bog kaldet
Pii vitapia i 10 år ikke må eftertrykkes. Udt. i SjR, 22, 246. K.
24. dec. (Kbh.) Hr. Wentzel Rothkirck fik brev, at efterskrevne bønder
på Antvorskov len i indeværende år må få flg. afslag på deres land
gilde: i [Slots] Bjergby s. og by Christen Joensen, Christen Andersen,
Peder Hansen, gi. Hans Nielsen og Niels Sørensen hver 2 td. rug.,
Anders Olufsen og Niels Olsen hver 3 td. rug., gi. Hans Jensen 2 td.
rug, i Gerlev s. og by Jep Nielsen V2 pd. rug, Rasmus Ibsen V2 pd. rug, 2
td. byg, Anders Christensen 3 td. rug, Niels Jensen 1 pd. rug, i Skt.
Peders s. i Landsgrav Peder Nielsen, Tille Hansen, Jens Jensen Baggi,
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Anders Jensen og Knud Fynboe hver */2 pd. rug, i Hyllerup Hans
Hansen og Hans Jensen hver 1 pd. rug, Niels Jyde */2 pd. rug, i
Holmstrup Jens Pedersen 1 pd. rug, ‘/2 pd. byg, Peder Nielsen 1 pd. rug,
Laurids Lauridsen og Niels Pedersen hver V2 pd. rug, i Skt. Mikkels s. i
Valdby Vester [Store Valby] Niels Hansen 2 td. rug, Oluf Pedersen 3 td.
rug, Hans Andersen 2 td. rug, Peter Hansen V2 td. rug, Christen
Dynesen 2 td. rug, i Valby Øster [Lille Valby] Niels Lauridsen 1 td. rug,
Peder Nielsen 2 td. rug, Jens Nielsen og Søren Jensen hver V2 pd. rug, i
Jernbjerg Jep Andersen 3 td. rug, i Brorup Rasmus Nielsen 3 td. rug,
Jens Madsen 1 pd. rug, Laurids Hansen 3 td. rug, Jep Nielsen Vi pd.
rug, i Sludstrup s. i Sørbylille Mads Jensen og Jens Marquartsen hver 1
td. rug, Jens Hansen 2 td. rug, Peder Hansen 1 td. rug, i Sørbymagle s.
og by Niels Jørgensen, Frands Jensen, Hans Nielsen, Hans Jespersen
og Niels Pedersen hver 2 td. rug, i Rosted Jost Madsen og Morten
Andersen hver 3 td. rug, Hans Andersen og Jens Ibsen hver 2 td. rug, i
Bøstrup Peder Hansen 2 td. rug, Niels Mortensen 4 td. rug, i Tystrup s.
og by Niels Jensen 3 td. rug, Jørgen Mikkelsen Vt pd. rug, i Vinstrup
Peder Bertelsen 3 td. rug, Mads Nielsen 1 td. rug, Christoffer Morten
sen og Laurids Hansen hver 3 td. rug, Niels Hansen ogJep Jørgensen
hver 1 td. rug, Peder Nielsen Vi pd. rug, Vi pd. byg, Jacob Andersen Vi
pd. rug, 1 td. byg, Jørgen Pedersen 1 pd. rug, Vi pd. byg, Niels
Christoffersen 1 td. rug, i Kellerød Oluf Olufsen og Christoffer Oede
hver Vi pd. rug, i Gimlinge s. og by Hans Hansen og Laurids Nielsen
hver 3 td. rug, Hans Zaldtze 3 td. byg, Jens Nielsen V2 pd. byg, i
Vemmeløse Niels Ibsen og Jens Pedersen hver 2 td. rug, Jens Jensen 3
td. rug, Hans Poulsen Vi pd. rug, 1 td. byg, Hans Knudsen Vi pd. rug,
Christen Hansen Vi pd. byg, unge Hans Olufsen 3 td. rug, i Vollerup
Peder Lauridsen og Mads Mortensen hver 2 td. rug, i Skørpinge s. og by
Laurids Hansen 3 td. rug, Mads Smid og Oluf Rasmussen hver 1 pd.
rug, Hans Lauridsen og Peder Ibsen hver Vi pd. rug, Hans Olufsen 1
pd. rug, Peder Hansen 2 td. rug, i Halkevad Peder Ibsen Vi pd. rug, i
Fårdrup s. og by Hans Jørgensen 2 td. rug, Laurids Lercke 3 td. rug,
Laurids Andersen og Villads Sørensen hver 2 td. rug, Niels Chri
stensen Vi pd. rug, Niels Lercke 3 td. rug, i Tystofte [Tjæreby s.J Hans
Andersen 2 td. rug, Peder Espensen 3 td. rug, Rasmus Hansen 1 pd.
byg, 1 pd. byg[!], i Eggeslevmagle s. og by Jep Lauridsen Vi pd. byg, Vi
pd. rug, i Lyngby Peder Nielsen 2 td. rug, Laurids Jespersen 1 pd. rug,
Vincents Jensen og Oluf Pedersen hver 1 pd. rug, Vi pd. byg, gi. Peder
Pedersen, Jens Nielsen, Rasmus Nielsen og Peder Pedersen hver 2 td.
rug, Hans Andersen og Morten Hansen hver 1 td. rug, i Boeslunde s. i
Sønderupsønder Laurids Olsen og Hans Nielsen hver 1 pd. rug, Peder
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Lauridsen 2 td. rug, i Egerup Hans Rasmussen 3 td. rug, i Neble
Christen Iversen og Jens Lauridsen hver pd. rug, Jørgen Ibsen og
Svend Thomisen hver 3 td. rug, i Gryderup Rasmus Tygesen 3 td. rug,
Jacob Sørensen og Thomas Jensen hver 1 td. byg, i Bøgebjerg Øster
[Øster Bøgebjerg] Søren Mikkelsen 1 pd. rug, Vi pd. byg, i Hemmeshøj s.
og by Henning Olufsen 1 pd. rug, i Stude Niels Hansen 1 pd. rug,
Laurids Ibsen Vi pd. rug, i Erdrup David Olsen og Oluf Andersen hver
Vi pd. rug, Anders Nielsen 3 td. byg, Peder Terkelsen Vi pd. rug, i
Vemmelev s. og by Christen Mortensen 2 td. rug, Laurids Christensen 1
pd. rug, Jørgen Pedersen og Peder Rasmusen 1 pd. rug, Jørgen
Pedersen og Peder Rasmussen hver Vi pd. rug, Søren Pedersen 3 td.
rug, Niels Jensen Vi pd. rug, i Forlev Niels Jensen 2 td. rug, i Ormeslev
Jens Christoffersen 1 pd. rug, Jep Staffensen 1 pd. rug, Vi pd. byg, i
Hejninge s. og by Henrik Frandsen 2 pd. rug, Jens Pedersen Brun 1 pd.
rug, unge Niels Hansen og Christen Petersen hver Vi pd. rug, Iver
Nielsen 3 td. rug, Niels Jensen og Rasmus Pedersen hver Vi pd. rug, i
Kirke Stillmge s. og by Morten Andersen Vi pd. rug, i Øster Stillinge
Peder Lauridsen og Laurids Christensen hver 1 pd. rug, Peder Søren
sen 4 td. rug, Oluf Lauridsen 1 pd. rug, i Ncesby ved Stranden Carl
Jensen 3 td. rug, Jep Mogensen og Peder Jensen hver 2 td. rug, Jens
Andersen 1 pd. rug, Thomas Jensen 3 td. rug, Niels Lauridsen og
Niels Jensen hver 2 td. rug, Oluf Lauridsen Vi pd. byg, i Kelstrup Hans
Olsen 3 td. rug, unge Jørgen Jensen 1 Vi pd. rug, Hans Ibsen Vi pd. rug,
i Bildsø Rasmus Sørensen 1 td. rug, Laurids Ibsen 3 td. rug, gi. Niels
Hansen Vi pd. rug, Jørgen Pedersen og unge Laurids Jensen hver 2 td.
rug, Peder Jacobsen 3 td. byg, Christen Iversen 2 td. byg, PederJensen
3 td. byg, Laurids Nielsen øde 1 pd. rug, 2 pd. 3 Vi td. byg, i Havrebjerg
s. og by unge Peder Olsen 4 td. rug, Peder Jensen, Mikkel Jensen og
Knud Lauridsen hver Vi pd. rug, i Blcesinge Peder Bertelsen og Jens
Lauridsen hver Vi pd. rug, Jens Byrgesen og Laurids Jensen hver 1 td.
rug, i Sønderup Nørre s. og by Jacob Skaaning og Mads Hansen hver 3
td. rug, i Årslev Hans Møller 1 Vi td. byg, Søren Sørensen 1 pd. byg, gi.
Niels Nielsen Vi pd. byg, Ole Christensen 1 pd. byg, Peder Jensen og
Anders Smid hver Vi pd. byg, i Solbjerg Jacob Nielsen 1 pd. rug, 1 td.
byg, Niels Madsen Vi pd. rug, Jens Madsen 2 td. rug, Peder Hansen Vi
pd. byg, i Hallelev Laurids Eskildsen og Anders Sørensen hver 1 pd.
byg, Hans Nielsen 3 td. byg, Anders Lauridsen ogjensjoensen hver 1
pd. byg, Thomas Jensen og Laurids Mogensen hver 3 td. byg, Mogens
Hansen, Niels Andersen, Christen Rasmussen og Ole Christensen
hver Vi pd. byg, i Nordrup s. og by Ole Olsen 1 td. rug, Ingvor
Lauridsen, Peder Christensen og Christoffer Nielsen hver 2 td. rug,

310

1649

unge Hans Pedersen 3 td. rug, Jep Klint, Rasmus Hansen og Morten
Olsen hver 1 td. rug, i Herrestrup Hans Andersen 1 pd. rug, Yi pd. byg, i
Skaftelev Hans Jensen og Peder Christensen hver P/j pd. byg, Jens
Lauridsen, Niels Knudsen og Niels Jensen 1 pd. byg, Hans Bertelsen
1Y2 pd. byg, Jens Bertelsen og Peder Hansen hver Y2 pd. byg, i Ottestrup
s. og by Niels Hansen 2 td. byg, i Vedbysønder Søren Hansen, Winnendtz Lauridsen, Ole Nielsen, Espen Olsen, Hans Lauridsen, Jørgen
Andersen, Hans Pedersen og Niels Pedersen hver Y2 pd. byg, i Skovse
Oluf Jørgensen Yi pd. rug, Jørgen Jensen, Hans Hansen, Anders
Christoffersen, Jørgen Henriksen, Ole Lauridsen, Laurids Troelsen
og Morten Christoffersen hver 2 td. rug, i Sorterup Hans Jensen og
Poul Christensen hver 2 td. rug, Hans Kjeldsen 1 td. rug, i Otterup jens
Andersen 1 pd. rug, Christen Lauridsen og Laurids Andersen hver 3
td. rug, Niels Christensen 2 td. rug, i Næsby under [ved] Skoven Jens
Mikkelsen 3 td. rug, Peder Mortensen og Rasmus Rasmussen hver 2
td. rug, Anders Nielsen og Hans Jensen Boelgaard hver 3 td. rug, i
Kindertofte s. i Grøfte Hans Andersen, Laurids Jensen, Hans Nielsen og
Ole Nielsen hver 2Y2 td. rug, 1 td. byg, i Vedbynørre [Ottestrup s.]
Christen Jensen, Peder Nielsen, Peder Pedersen, Hans Pedersen og
Anders Ibsen hver 2 td. rug, Lukas Nielsen 1 pd. rug, 1 pd. byg, Hans
Lauridsen 1 pd. rug, Jens Pedersen 1 td. rug, i Bromme s. i Lille Ebberup
Laurids Pedersen, Jens Lauridsen og Hans Andersen hver 2 td. rug, i
Stenstrup [Lynge s.J Søren Jensen 1 pd. byg, i Flakkebjerg s. og by Niels
Jørgensen 2 td. byg, Hans Andersen 1 Yi pd. byg, Mogens Hansen 3 td.
byg, Christen Mortensen og Morten Jørgensen hver 1 pd. byg, \ Ågerup
[Hyllinge s.J Laurids Hansen 3 td. byg, Anders Hansen Foget, Niels
Andersen og Niels Hansen hver 2 td. byg, Christoffer Hansen og Jens
Nielsen hver 1 Y2 td. byg, i Sønder Bjerge s. og by Peder Knudsen Yi pd.
rug, Mads Thorsen 2 td. rug, i Høve s. og by Poul Lauridsen 2 td. rug,
Rasmus Rasmussen og Niels Rasmussen hver 1 td. rug, Hans Morten
sen 2 td. rug, Hans Nielsen 3 td. rug, i Ommebye [Oreby?] Poul Nielsen 1
td. rug, Jep Nielsen 2 td. rug, Rasmus Andersen 1 pd. rug, i Krummerup
s. og by Knud Lauridsen 1 td. byg, i Bendslev Hans Jørgensen 2 td. rug, i
Ilembstoffte [Flemstofte] Erik Andersen, Jens Nielsen og Morten Nielsen
hver 2 td. byg, i Haldagermagle s. og by Hans Henriksen 2 td. byg, i
Sønderjellinge [Hårslev s.] Laurids Madsen 2 td. byg, Peder Andersen 1
pd. byg, Laurids Pedersen 2 td. byg, iJellinge [Tingjellinge] s. og by Jens
Mortensen 1 pd. byg, Peder Madsen Fynboe 2 td. byg, Jens Lauridsen
3 td. byg, Jep Olsen 1 td. byg, Adam Hansen 2 td. byg, i Fuglebjerg s. og
byjens Poulsen 1 pd. rug, Morten Jensen Y> pd. rug, Jep Lauridsen Yi
pd. rug, 2 td. byg, Jep Hansen Y2 pd. rug, i Rejnstrup [Gunderslevs.]Jens
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Madsen V2 pd. rug, i Gunderslev s. i Kvislemark Hans Madsen og
Mourids Pedersen hver 1 pd. byg, i Kirke Helsinge Jens Olsen 1V2 td.
byg, Jesper Marquartsen og Peder Eriksen hver 3 td. byg, Niels
Christensen 2 td. rug, Jens Mønboe 1 */2 td. byg, Hans Ibsen 1 td. rug, i
Dalby Niels Pedersen 2 td. rug, Jens Olufsen 1 td. byg, i Drøsselbjerg
Palle Madsen 2 td. rug, i Gørlev Jesper Sørensen 3 td. byg, Niels
Hansen 1 td. byg, i Gierslev s. og by Niels Pedersen 1 td. byg, i Knudstrup
Peder Ibsen og Thomas N hver 1 td. byg, i Reerslev s. og by Niels
Christensen og Anders Svendsen hver 1 td. byg, i Sønderød Laurids
Stolpe 3 td. byg, Niels Mortensen 1 pd. byg, Jens Hansen 2 td. byg,
Oluf Hansen og Mads Olufsen hver 3 td. byg, Hans Jensen 2 td. byg,
Jens Jensen og Peder Jensen hver 1 td. rug, Knud Jensen 1 td. byg,
Mads Olufsen 3 td. byg, i Herslev [Finderup s.] Hans Lauridsen 1 td.
byg, i Kvanløse Laurids Andersen 1V2 pd. rug, */2 pd. byg, i Brandstrup
[Tersløse s.] Peder Christensen 4 td. rug, Anders Pedersen 1 td. rug, i
Bouerup [Borup?] Knud Ibsen og Peder Jensen hver 3 td. rug, i Lårup
[Stenlille 5J Jørgen Hansen, Jens Rasmussen, Hans Ibsen og Laurids
Nielsen hver V2 pd. rug, i Stenlille Laurids Ibsen 1 td. rug, Morten
Eskildsen V2 pd. rug, Jep Poulsen 1 td. rug, Jep Nielsen 2 td. rug,
Mogens Racke og Jens Mikkelsen hver 3 td. rug, i Skippinge Jens
Jensen 2 td. rug. Udt. i SjT, 31, 154-157. K.
24. dec. (Kbh.) Ms. til Peder Vibe og Christoffer Lindenov. Det er
andraget, at afd. Steen Beck med andre interesserede i forleden

fejdetid til rigets tjeneste har udredet et skib kaldet »Rot Gantz«, som
både er brugt på fribytteri og i rigets flåde. Til udredning og mun
dering har SB modtaget en del penge af sine medredere og selv udlagt
mere end indtægten udgjorde, hvilket hans enke og arvinger mener at
kunne bevise med rigtige regnskaber. Da det ikke vel kan ske uden
kommissærers overværelse, begærer de, at adressaterne må befales at
være til stede. Det befales dem med kgl. fuldmagt at overvære, at
nævnte regnskaber overleveres, og de skal, om tvist opstår, forlige de
interesserede eller skille dem ved endelig dom. SjT, 31, 157.
24. dec. (Kbh.) Ms. til dr. Jesper Brochmand. Han har givet til kende,
at borgmester og råd i Helsingør, som nylig har forhørt derværende
hospitals regnskaber, har gjort hospitalsmesteren det til mangel, at
han i sit regnskab har ført sig et pd. kød til undervægt på hver 20 pd.,
skønt en sådan undervægt også er godtgjort ham i tidligere regn
skaber, til dels fordi flæsk og kød modtages i stor vægt og i skippd. og

igen udspises i lod til hver person. Derved kan han ikke komme til sin
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vægt, tilmed da hospitalsmesteren ingen kost har på en skriverdreng,
skønt fundatsen formelder, at dertil kunne bruges en skoleperson,
som gives kost og 10 rd. Desuden er der til hospitalet ingen avling eller
tilliggende bønder, hvoraf hospitalsmesteren kunne 11 tiendepenge
af indfæstning og sagefald. Af disse grunde godkender kongen, at
undervægten som hidtil må godtgøres ham, men at hospitalet der
imod ikke skal besværes med en skriverdreng, og at hospitalets folk
holdes og spises for penge efter den gjorte akkord. Da JB endvidere
har andraget, at hospitalsmesterens løn kun er 80 rd., og at han ikke
som i andre hospitaler har accidenser ved gårdfæstning og sagefald,
godkendes det, at hans løn forbedres med 20 rd. JB har endvidere
givet til kende, at skolen i Helsingør tiltager, og at der derfor holdes
en hører mere end tidligere, som i nogen tid har haft og endnu har
kost på hospitalet ved skolemesterens og hørernes bord og en ringe
løn af byen. JB har begæret, at der også herefter bevilges ham kost,
hvilket kongen godkender, blot de andres antal, skolebørns eller
hospitalslemmers, ikke forringes. JB skal iværksætte de nævnte ting.
SjT, 31, 158. (Efter hr. kanslers befaling) K.
24. dec. (Kbh.) Hr. Knud Ulfeldt fik brev om en tyv ved navn Hans
Blanche Bech i Landskrone, der er pågrebet smst. og har været i
maskepi med nogle andre, som fra apoteker Valentin Zimmermand
smst. har stjålet både vin og speceri. Han skal af KU tiltales og straffes

vedbørligt. Udt. i SkT, 8, 81.
24. dec. (Kbh.) Ms. til hr. Mogens Kaas. Kronens bonde i Gudbjerg
Christen Hansen har andraget, at hans gd. er nedbrændt, og begærer
at forskånes for et års landgilde. Da MK bekræfter hans angivende,
godkender kongen, at han forskånes for et års landgilde. ET, 7, 55.
25. dec. (Kbh.) Bevilling. Skibskaptajn Laurits Bertelsen må foruden
de 250 dl., der hidtil er bevilget ham, fra brevets dato til forbedring få
50 kurantdi. årl. SjR, 22, 246. K.

26. dec. (Kbh.) Bevilling. Hans Jørgensen bevilges fra brevets dato en
gemen bådsmands kost. SjR, 22, 247.
26. dec. (Kbh.) Ms. til Anders Mogensen ogjust Friis. Jacob Krabbe t.
Væbnersholm har andraget, at han er til sinds snarest at levere sin
broders børns værgemål, som han nogen tid har forestået, fra sig til
deres ældste broder Henrik Krabbe. Adressaterne skal med kgl. fuld-
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magt overvære overleveringen, og hvis tvist opstår, skal de forlige
parterne eller adskille dem ved endelig dom. JT, 12, 179.
26. dec. (Kbh.) Ms. til Jacob Krabbe. Han har andraget, at han pga.
alderdom må overlevere sine broderbørns værgemål, som han nogen
tid har forestået, til deres ældste broder Henrik Krabbe. Hvis broder
sønnen er kommet til den alder, at han efter loven må antage værge
målet, godkender kongen, at det sker. JT, 12, 180.
28. dec. (Kbh.) Hr. Axel Urup fik brev at lade teltmager Niels Erlandsen udvise en bekvem plads inden for voldene, hvor han kan sætte

teltene i godt vejr, at de ikke skal fordærves af fugt. Udt. iSjT, 31, 158.
28. dec (Kbh.) Konfirmation på skøde af 26. april 1647 på Lunde
byting fra ridefoged på Heine Kirke len Rasmus Sørensen på lands
dommer og lensmand Gunde Rosenkrantz’ vegne til landstingsskri
ver i Lund Hans Lauridsen på en øde vejrmølleplads med haverum og
2 løkker vest for Heine kirke. Salgsummen skulle anvendes til Heine
kirkes reparation, og salget skete efter Christian 4.s missive til GR af

18. aug. 1646 [KB 1646, 245]. SkR, 6, 127-128. K. (Jf. Kr.Sk., II, 10).
Indl. 11. nov.
28. dec. (Kbh.) Ms. til hr. Henning Valkendorf og bispen. Da Lunde
og Allese kald er ledigt, og kongens fætter hertug Philip dertil har
rekommanderet en person ved navn Asmus Pedersen, godkender
kongen, at han tillige med andre må lade sig høre dertil og nyde
kaldet, om han lovligt kan kaldes dertil, dog at alt tilgår efter ordinansen og andre om kald udgangne forordninger. FT, 7, 56. K.

29. dec. (Kbh.) Konfirmation for Karel van Mander på Christian 4.s
åbne brev af 3. febr. 1647 [KB 1647, 38] om frihed for skat og tynge.

SjR, 22, 247. K. (Ir.: KD, III, 319).
29. dec. (Kbh.) Ms. til hr. Joakim Gersdorff. Kongen har til OtteThott
t. Næs afstået kronens højhed ogjus patronatus til Søffde kirke i Skåne
samt herligheden af præstegden og degneboligen smst. JG skal i
hartkorn anslå kongetienden af sognet, der er 2 pd. rug og 1 pd. byg,
samt afgiften af præstegden, som er 4 td. alterhavre og 9 sk., og af
degneboligen, som er 6 sk., hver td. regnet til 50 rd., og afskrive
beløbet i det gældsbrev, som Christian 4. har givet Ol' for forstræk

ning. SjT, 31, 158. K. Orig. i DKanc. B 172.
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29. dec. (Kbh.) Ms. til Oluf Brockenhuus. Morten Christensen i hans
len er dømt til at give kongen 10 rd., fordi han imod recessens 2. bogs
27. kap. har forset sig med ølsalg. Han anholder om, at forseelsen og
straffen må efterlades ham. Kongen godkender, at det sker for denne
gang, dog skal OB tilkendegive ham, at hvis han igen betrædes heri,
skal han straffes dobbelt derfor. SjT, 31, 159. Indl. 10. dec.
29. dec. (Kbh.) Ms. til Arent von der Kuhla. Der er begæret afslag på
nogle kronbønders vegne under Kronborg fra philippijacobi 1649 til
årsdagen 1650, da en del af dem er nødet til øde og afbrændte gde, en
del pga. misvækst, fæsyge og anden ulykkelig hændelse er kommet
således til agters, at de ikke kan beholde de gde, de nu påbor,
medmindre de får flg. afslag, og en del har haft så stor misvækst, at de
ingen rug har fået, hvorfor de på efterskrevne måde nødes til at give
byg i stedet for rug1: Kronborg birk, Tikøb s. og by, Munkegårde Anders
Rasmussen */2 pd. byg for 1 pd. rug, Jep Jørgensen ej 1 pd. rug, Lille
Esbønderup Søren Jensen ej 1 pd. rug, Laurids Olufsen ej 5 skp. rug,
Jonstrup Peder Jørgensen Vii pd. byg for 1 pd. rug, Peder Nielsen ej 1
pd. rug, Harreshøj Hans Olufsen, Hans Mortensen og Jacob Hansen

hver ’/2 pd. byg for 1 pd. rug, Nyrup Oluf Ingvorsen ej 15 skp. rug,
Rasmus Pedersen 8 skp. byg for 15 skp. rug, Niels Olufsen Brygger ej
15 skp. rug, 3 td. byg, 1 td. havre, 1 lam, 1 gås, 4 høns, da han overtog
gden øde, Niels Olufsen ej 15 skp. rug, Borsholm Peiter Lauridsen ej ’/2
pd. rug, */2 pd. byg, 1 Q. smør, Søren Andersen og Peder Rasmussen
hver ej */2 pd. rug, 1 otting smør, Bistrup Anders Hansen ej 1 fj. smør,
Havreholm Niels Lauridsen ej */2 pd. rug, Horneby Jep Nielsen og
Rasmus Eriksen hver ej 15 skp. rug, 2 td. byg, Skibstrup Peder Nielsen
ej 5 skp. rug, HorserødBrun ej 15 skp. rug, 1 td. byg, Peder Olsen ej
21 skp. rug, 18 skp. byg, Hans Jensen ej 15 skp. rug, 12 skp. byg, 2 td.
havre, /føfry Søren Jørgensen og Peder Sørensen hver ej 1 otting smør,
Esbønderup s. og by Oluf Lauridsen ej 1 pd. rug, Jens Pedersen 8 skp.
byg for 14 skp. rug, Laurids Nielsen 7 skp. byg for 12 skp. rug, Jens
Mortensen 13 skp. byg for 13 skp. rug, Mads Hansen 14 skp. byg for 14
skp. rug, Øverup Peder Lauridsen 2 td. byg for 1 pd. rug, Korssgaard
Oluf Nielsen */2 pd. byg for */2 pd. rug, Boserup Peder Andersen */2 pd.
byg for 2 td. rug, Høuffdf?] Anders Ibsen ej 1 pd. rug, Ormstrup Laurids
Nielsen 1 pd. byg for 1 pd. rug, Gravers Sørensen 1 td. byg for 1 pd.
rug, Peder Hansen og Peder Clausen hver ej 1 pd. rug, 1 td. byg,
Saltrup Søren Ibsen 15 skp. byg for 15 skp. rug, Hans Sørensen 5 skp.
byg for 5 skp. rug, Niels Nielsen 15 skp. byg for 15 skp. rug, Villingerød
Anders Pedersen 2 td. byg for 1 ’/2 pd. 4 skp. rug, Truels Ibsen 16 skp.
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byg for 16 skp. rug, Jens Pedersen 1 */2 pd. byg for 2 pd. rug, Oluf
Thomissen 1 ’/2 pd. byg for 1 */2 pd. 4 skp. rug, Niels Pedersen 1 pd. byg
for 4 td. rug, Rasmus Jensen, Claus Hansen og Hans Andersen hver 4
td. byg for 1Yt pd. 4 skp. rug, Sibberup Rasmus Hansen ej 1 otting smør,
Søborg s. og by Hans Jacobsen, Niels Nielsen og Poul Jyde hver ej 1 pd.
rug, 1 pd. byg, Jep Thuesen ej 1 pd. rug, gi. Peder Hansen, Jens
Andersen, Oluf Rasmussen ogjens Rasmussen hver 1 pd. byg for 1 pd.
rug, Anders Degn Yt pd. byg for Yt pd. rug, Jens Nielsen 1 pd. byg for 1
pd. rug, Rasmus Olufsen og Ingvar Pedersen hver 1 pd. byg for 1 pd.
rug, Rasmus Willomsen Yt pd. byg for 1 pd. rug, Anders Madsen,
Willem Pedersen og jens Lauridsen Overskærer hver 1 pd. byg for 1
pd. rug, Fjellenstrup Rasmus Lauridsen ej 1 pd. rug, 1 pd. byg, Laurids
Jensen ej 1 pd. rug, Yt pd. byg, Jørgen Olufsen og Laurids Ibsen hver ej
1 pd. rug, Dragstrup unge Niels Jensen ej 17 skp. rug, 18 skp. byg, Hans
Lauridsen ej 22 skp. rug, gi. Niels Jensen, Svend Smed ogjens Nielsen
Skaaning hver ej 17 skp. rug, Willem Pedersen ej 17 skp. rug, 18 skp.
byg, 8 skp. havre, da hans gd. er øde, Peder Rasmussen ej 17 skp. rug,
Bregnerød Oluf Nielsen 1 pd. byg for 1 pd. rug, Hesbjerg Jens Davidsen
ej 15 skp. [rug?], Rødkilde Peder Ibsen 6 skp. byg for Yt pd. 5 skp. rug,
Firhøj Gregorius Andersen og Laurids Lauridsen hver ej 1 fj. smør,
Nakke Hans Hansen ej 1 fj. smør, Asminderød s. og by Niels Olufsen,
Jørgen Mouridsen, Jørgen Nielsen og Peder Hansen hver 15 skp. byg
for 15 skp. rug, Veksebo Peder Mortensen og Jep Nielsen hver 4 skp.
byg for Yt pd. rug, Truels Jensen 10 skp. byg for */2 pd. rug, Laurids
Olufsen 4 skp. byg for Yt pd. rug, Danstrup MouridsJensen ogjens
Svendsen hver ej 12 skp. rug, 18 skp. byg, 1Yt td. havre, Toelt Herlev
Jensen og Laurids Nielsen hver ej Yt pd. rug, 1 td. byg, Svend Thorsen
ej Yt pd. rug, Bendt Pedersen ej Yt pd. rug, 1 td. byg, Rasmus Jensen /2
pd. rug, Nybo Peder Nielsen og Søren Pedersen hver ej 1 pd. rug, Hans
Lauridsen 20 skp. byg for 1 pd. rug, Niels Svendsen ej 1 pd. rug,
Søholm unge Oluf Hansen, gi. Oluf Hansen og Peder Truedsen hver 20
skp. byg for 1 pd. rug, Anders Jensen ej 1 pd. rug, Endrupjep Pedersen
ej 1 pd. rug, Yt pd. byg, 1 td. havre, Hans Andersen 4 skp. byg for 1 td. 4
skp. rug, gi. Anders Hansen 5 td. byg for 1Yt pd. rug, Hans Kiempe 10
skp. byg for 1 Yt pd. rug, Anders Pedersen ej Yt pd. rug, Hans Olufsen
15 skp. byg for 15 skp. rug, Hans Andersen Yt pd. byg for 1 pd. rug,
Rasmus Andersen ej 1 pd. rug, unge Anders Hansen 10 skp. byg for 1
pd. rug, Laurids Gundersen ej 15 skp. rug, Isingerød David Hansen ej
Yt pd. rug, Laurids Pedersen og Laurids Svendsen hver 5 skp. byg for 5
skp. rug, Dageløkke Peder Bendtsen og gi. Niels Jensen hver ej 1 fj.
smør, Jens Lauridsen ej 1 otting smør, Isingstrup Laurids Nielsen 10
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skp. byg for ¥2 pd. rug, Peder Hansen 10 skp. byg for 1 pd. rug, Hans
Mouridsen ej 1 pd. rug, gi. Jens Pedersen ej V2 pd. rug, Peder Tøresen
og Erik Bendtsen hver 10 skp. byg for V2 pd. rug, Jørgen Pedersen 15
skp. byg for 15 skp. rug, Børge Jensen 5 skp. byg for 15 skp. rug,
Didrik Berntsen ej 1 pd. rug, V2 pd. byg, Jens Olufsen ej 1 pd. rug, 20
skp. byg, Laurids Nielsen ej 1 pd. rug, Peder Semmelsen 4 skp. byg for
¥2 pd. rug, Hans Nielsen 10 skp. byg for 15 skp. rug, Oluf Pedersen 15
skp. byg for 15 skp. rug, Niels Espensen 10 skp. byg for 15 skp. rug,
Peder Boresen 10 skp. byg for 10 skp. rug, Mads Olufsen ej V2 pd. rug,
Øverste Torp Oluf Tidmandsen 20 skp. byg for 1 pd. rug, Svend
Olufsen 10 skp. byg for V2 pd. rug, Niels Hansen og Anders Eilersen 5
skp. byg for V2 pd. rug, Niels Jørgensen 10 skp. byg for V2 pd. rug,
Nederste Torp unge Peder Madsen 5 skp. byg for 1/2 pd. rug, Jens
Mortensen og Mads Pedersen hver 10 skp. byg for V2 pd. rug,d57wm¿/¿rødjensjørgensen ej 7 V2 skp. rug, unge Hans Hansen 15 skp. byg for
22!/2 skp. rug, Saltrup Laurids Andersen 15 skp. byg for 15 skp. rug,
Hesbjerg Rasmus Tuesen 15 skp. byg for 15 skp. rug, Holbo h., Annisse s.
og by gi. Laurids Pedersen ej 1 pd. rug, Hans Christoffersen ej 4 td.
rug, Morten Sørensen ej 15 skp. rug, Peder Rasmussen ej 5 td. rug, 2
td. byg, unge Laurids Pedersen 4 skp. byg for 4 skp. rug, Morten
Lauridsen 2 td. byg for 2 td. rug, Anders Jensen 5 td. byg for 5 td. rug,
unge Hans Andersen 2 td. byg for 2 td. rug, Oluf Rasmussen 3 skp. byg
for 3 skp. rug, Anders Hansen 10 skp. byg for V2 pd. rug, Huseby Peder
Jensen, Oluf Christensen, Anders Sørensen, Laurids Olufsen, Peder
Lauridsen og Jens Olsen hver 5 skp. byg for 5 skp. rug, Mårum s. og by
Willom Jørgensen og Jens Pedersen hver 1 pd. byg for 1 pd. rug,
Espen Lauridsen, Oluf Poulsen og Hans Nielsen hver 20 skp. byg for 1
pd. rug, Ejlstrup Rasmus Nielsen 6’/2 skp. byg for 6V2 skp. rug, Hans
Jensen ej 1 ottingsmør, Bjørnstrup [Skov-Børstrup] Anders Nielsen ej V2
pd. rug, Jørgen Mortensen ej V2 pd. smør, Tibirke s. og by Niels
Christensen og Oluf Olsen hver ej 2 td. rug, Rasmus Andersen ej 1 td.
rug, Tisvilde Laurids Mortensen ej 1 td. rug, 1 td. byg, Johan Pedersen
ej 1 td. rug, Oluf Pedersen ej 1 td. byg, Jep Rasmussen ej 1 td. rug,
Græsted s. og by Laurids Hansen 5 skp. byg for 10 skp. rug, Laurids
Olsen 8 skp. byg for 8 skp. rug, Laurids Lauridsen 5 skp. byg for 10
skp. rug, Oluf Hansen 8 skp. byg for 8 skp. rug, Nørre Esbønderup
[Strand-Esbønderup] Niels Andersen ej 7 skp. vug, Aime Laurids Laurid
sen 3 td. byg for 5 td. 4 skp. rug, Søren Nielsen 1 td. byg f or 1 ¿5 skp. rug,
Peder Jensen 10 skp. byg for 8 skp. rug, Svend Pedersen 8 skp. byg for
8 skp. rug, Niels Jensen 1 td. byg for 15 skp. rug, Peder Steen og Hans
Jensen hver ej 15 skp. rug, 18 skp. byg, Peder Iversen ej 7'/2 skp. rug,
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11/2 td. byg, Peder Nielsen ej 15 skp. rug, 18 skp. byg, Jep Andersen ej
15 skp. rug, l’/2 td. byg, Peder Knudsen ej 15 skp. rug, 18 skp. byg,
Jens Hansen ej 10 skp. rug, Laurids Andersen 1 td. byg for 1 pd. rug,
Laurids Ibsen 10 skp. byg for 1 pd. rug, Poul Nielsen 5 skp. byg for 10
skp. rug, Pårup Laurids Olsen, Mads Olufsen og Hans Tuesen hver 3 V2
td. byg for 3 V2 td. rug, Laurids Hansen 1 td. byg for */2 pd. rug, Svend
Bundesen ej 12 skp. rug, Holt Peder Madsen og Niels Olufsen hver ej 1
pd. rug, V2 pd. byg, Laurids Nielsen 14 skp. byg for 14 skp. rug,
Tulstrup Clemend Nielsen, Niels Lauridsen og Peder Jørgensen hver 5
skp. byg for 5 skp. rug, Hågendrup Niels Eskildsen 12*/2 skp. byg for
12'/2 skp. havre, Laurids Nielsen og Peder Nielsen hver 1 td. byg for
12'/2 skp. havre, Laurids Nielsen og Peder Nielsen hver 1 td. byg for
12l/2 skp. rug, Dønnevælde Hans Pedersen ej 1 otting smør, Blistrup s.
og by hr. Henrik ej V2 pd. rug, 1 td. byg, Kolsbæk Clemend Børgesen ej
15 skp. rug, 2 td. byg, Laurids Andersen ej 1 fj. smør, 1 td. byg, Iver
Nielsen ej 15 skp. rug, Laurids Lauridsen ej V2 pd. rug, Laurids
Hansen ej 25 skp. rug, 1 td. byg, Peder Andersen ej 15 skp. rug, V2 pd.
byg, Svend Olsen ej 5 skp. rug, 2 skp. byg, Hesselbjerg Peder Hansen ej
1 pd.rug, Hans Pedersen ej 1 pd.rug, 1 pd.byg, Hans Jensen ej 15 skp.
rug, 5 td. byg, Udsholt Peder Ambiørnsen ej 2 td. rug, 15 skp. byg, Jens
Andersen ej 1 td. rug, 1 td. byg, Rasmus Jensen ej 2 td. rug, 15 skp. byg,
Oluf Christoffersen ej 14 skp. rug, 1 td. byg, Oluf Nielsen ej Y2 pd. rug,
'/2 pd. byg, Hans Ibsen ej 1 pd. rug, Vi pd. byg, Laurids Pedersen ej 7 Vi
skp. rug, 9 skp. byg, Jørgen Olsen ej 8 skp. rug, 10 skp. byg, Bendt
Tordsen ej 8 skp. rug, 2 skp. byg, Hans Lauridsen ej */2 pd. rug, 1 pd.
byg, Oluf Lauridsen 5 skp. byg for 15 skp. rug, kan ej heller give 1 td.
byg, Anders Henningsen ej Vi pd. rug, Jens Jensen, Christen Thuesen,
Anders Nielsen og Rasmus Lauridsen hver ej 1 pd. rug, Højelt Hans
Olsen ej Vi pd. rug, Hans Nielsen ej 15 skp. rug, 18 skp. byg, Laurids
Pedersen ej 15 skp. rug, 1 td. byg, Hans Lauridsen ej 15 skp. rug, 1 Vi
td. byg, forme 4 mænd kan ej give af den øde gdsjord 15 skp. rug, 3 td.
byg, Laurids Espensen ej 1 Vi td. 15 skp. rug, 2 td. byg, Ludshøj Peder
Hansen ej 1 Vi td. rug, 1 td. byg, Jens Clemendsen ej 15 skp. rug, 1 td.
byg, Laurids Andersen ej 1 V2 td. rug, 1 td. byg, Bakkebjerg Hans Olsen
ej 1 pd. rug, 1 pd. byg, MadsJørgensen ej 5 skp. rug, 4 skp. byg, Jørgen
Baldtzarsen ej Vi pd. rug, 1 td. byg, gi. Anders Nielsen ej 5 skp. rug,
Laurids Jørgensen ej 1 pd. rug, 1 td. byg, Valby s. og by Oluf Lauridsen
20 skp. byg for 1 pd. rug, Rasmus Pedersen og Laurids Jensen hver ej 8
skp. rug, Anders Lauridsen ej 4 skp. rug, gi. Laurids Pedersen 12 skp.
byg for 1 pd. rug, Hans Andersen ej 14 skp. rug, Anders Lauridsen ej 5
skp. rug, Peder Andersen ej 1 Vi pd. 4 skp. rug, Mikkel Rasmussen 1 td.
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byg for 16 skp. rug, Laurids Ibsen ej 15 skp. rug, 18 skp. byg, Oluf
Henriksen 1 td. byg for 15 skp. rug, Hans Lauridsen 2 td. byg for 1 pd.
2 */2 skp. rug, Oluf Pedersen ej 15 skp. rug, 18 skp. byg, Jørgen Jensen 1
td. byg for 23 skp. rug, unge Laurids Pedersen ej 15 skp. rug, Mads
Pedersen ej 6!/2 skp. rug, Aggebo Hans Ibsen og Jørgen Hansen hver 5
skp. byg for 5 skp. rug, Hans Jørgensen ej */2 pd. rug, Hemmingstrup
Peder Nielsen ej */2 pd. rug, Sletelte Niels Pedersen ej 1 pd. rug, 1 pd.
byg, Jørgen Clemendsen og Søren Hansen hver ej 8 skp. rug, Hans
Pedersen ej 1 pd. rug, Bannebjerg Jep Pedersen 1 td. byg for 1 td. rug,
Helsinge s. og by Iffsell[?] Olsen ej Vi pd. rug, Oluf Pedersen ej Vi pd.
rug, 1 td. byg, Hans Lauridsen ej 1 pd. rug, Hans Svennedsen ej Vi pd.
rug, Niels Pedersen og Mikkel Henningsen hver ej Vi pd. rug, Vi byg,
Knud Knudsen ej 5 skp. rug, 1 td. byg, Peder Joensen ej 5 skp. rug,
Jørgen Jensen ej 1 td. rug, Ammendrup Laurids Olsen ej 1 otting smør,
Jens Pedersen ej 7 Vi skp. rug, 1 td. byg, Peder Rasmussen ej 7 Vi skp.
rug, Hans Lauridsen ej 1 Vi fj. smør, Mads Lauridsen ej 15 skp. rug,
Hans Jensen og Jørgen Rasmussen hver ej 1 otting smør, Mads Jensen
ej 1 fj. smør, Kæderup Rasmus Pedersen ej 1 otting smør, l^avø Anders
Lauridsen ej 1 pd. 5 skp. rug, 1 pd. 6 skp. byg, Peder Olufsen ej 1 td.
rug, Oluf Ibsen ej Vi pd. rug, Ingmar Christoffersen ej 1 td. rug, Niels
Jensen ej Vi pd. rug, Laurids Rasmussen ej Vi pd. rug, 1 td. byg, Anders
Clausen ej 15 skp. rug, 1 td. byg, Laurids Lauridsen ej Vi pd. rug, 1 td.
byg, Jep Pedersen ej 5 skp. rug, Høbjerg Laurids Christensen ej 1 pd.
rug, Vi pd. byg, Niels Ibsen ej 1 td. rug, Niels Pedersen og Niels
Jørgensen hver ej Vi pd. rug, Nejlinge Hans Andersen ej 8 skp. rug,
Morten Jørgensen og Peder Lauridsen hver ej 15 skp. rug, Anders
Jørgensen ej Vi pd. rug, Peder Lauridsen afen anden øde gd. 6V1 skp.
byg for 6'/2 skp. rug, Morten Jørgensen af en anden gd. 6V1 skp. byg for
6I/2 skp. rug, Oluf Nielsen ej 5 skp. rug, Laurids Pedersen og Jens
Pedersen hver ej Vi pd. rug, Clemend Andersen ej 2 td. byg, Ramløse s.
og by Claus Pedersen 2 pd. 8 skp. byg for 2 pd. 8 skp. rug, Jens Ibsen 10
skp. byg for 15 skp. rug, Jens Ibsen, Christen Nielsen og Niels Ander
sen af en øde jord ej 15 skp. rug, Mikkel Rasmussen 12 Vi skp. byg for 1
pd. 2Vi skp. rug, Jep Jensen ej 1 pd. 2Vi skp. rug, 2Vi td. byg, Jens
Pedersen Griis ej 29 skp. rug, 10 skp. byg, Jep Pedersen ej 15 skp. rug,
1 td. byg, Christen Rasmussen ej 22Vi skp. rug, 3 skp. byg, Niels
Lauridsen 15 skp. byg for 25 skp. rug, Jens Knudsen ej 25 skp. rug, 1
td. byg, Laurids Mikkelsen 15 skp. byg for 25 skp. rug, Niels Chri
stensen, Laurids Andersen og Jørgen Willemsen hver ej 15 skp. rug,
Peder Lauridsen ej 25 skp. rug, Niels Christensen ej 15 skp. rug, 1 td.
byg, Niels Andersen 10 skp. byg for 15 skp. rug, Laurids Andersen ej
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15 skp. rug, 1 td. byg, Laurids Olsen 10 skp. byg for 15 skp. rug,
Christoffer Eriksen 15 skp. byg for 25 skp. rug, Oluf Willemsen ej 15
skp. rug, 1 td. byg, Jørgen Willemsen ej 15 skp. rug, gi. Knud Ander
sen 10!/2 skp. byg for 1 O'/2 skp. rug, Oluf Degn 4 skp. byg for 4 skp. rug,
Jørgen Staffensen ej 7 */2 skp. rug, Christen Nielsen og Peder Pedersen
hver ej 4 skp. rug, Oluf Jensen og Laurids Andersen hver 4 skp. byg for
4 skp. hvede, Ågerup Poul Lauridsen, Søren Lauridsen og Jørgen
Jørgensen hver ej 13 skp. rug, Laurids Nielsen ej 7 skp. rug, Tågerup
Jens Pedersen ej 8 skp. rug, Jens Iselsen ej 1 td. rug, 1 td. byg, Skærød
Oluf Andersen ej '/2 pd. rug, Hans Lauridsen og Jens Henningsen ej V2
pd. rug, Peder Borcharsen ej 15 skp. rug, 18 skp. byg, Jens Henning
sen, Oluf Pedersen og Hans Lauridsen hver ej ¥2 pd. rug, Niels
Hellesen ej 5 skp. rug, 1 td. byg, Vejby s. og by Laurids Olufsen ej 1 pd.
rug, 2 td. byg, Laurids Andersen ej 2 td. rug, 1 td. byg, Hans Jørgensen
ej 2 td. rug, JensJørgensen ej 2 td. rug, 1 td. byg, Hansjensen ej 2 td.
rug, Jacob Mortensen ej ¥2 pd. rug, 1 td. byg, Mønge Oluf Knudsen ej */2
pd. rug, 2 td. byg, Enevold Lauridsen ej 1 pd. rug, 1 pd. byg, Jens
Lauridsen ej 3 td. rug, 1 td. byg, Anders Ibsen ej 15 skp. rug, 3 td. byg,
Peder Jensen og Rasmus Hansen hver ej 1 td. rug, 1 td. byg, Laurids
Hansen og Jørgen Lauridsen hver ej 2 td. rug, 1 td. byg, Holløse
Laurids Hansen ej 2 td. rug, 1 td. byg, Peder Nielsen ej 2 td. rug, 2 td.
byg, Laurids Andersen ej 1 pd. rug, 2 td. byg, Oluf Olufsen ej 2 td. rug,
1 td. byg, Peder Hansen ej 1 td. rug, Knud Hansen, Oluf Jensen og
Jens Christensen hver ej 2 td. rug, 1 td. byg, Hans Pedersen ej 1 pd.
rug, 1 pd. byg, Mads Olsen ej 2 td. rug, 1 td. byg, Jep Nielsen ej 3 td.
rug, 3 td. byg, Ørby Anders Pedersen ej 15 skp. rug, 1 td. byg, Laurids
Lauridsen ej 4 td. rug, 3 td. byg, Peder Jensen ej 1 pd. rug, 2 td. byg,
Josef Willemsen ej 1 td. rug, Jep Ingmarsen 16 skp. byg for 16 skp. rug,
Oluf Mikkelsen ej 1 pd. rug, 1 pd. byg, Niels Mortensen ej ¥2 pd. rug, ¥2
pd. byg, Peder Bondesen ej 18 skp. rug, 2 td. byg, Hans Nielsen ej 4 td.
rug, 2 td. byg, Niels Nielsen ej 1 td. rug, Unnerupjwp Olsen ej 2 td. byg,
Peder Knudsen ej ¥2 pd. rug, ¥2 pd. byg, Niels Mortensen ej pd. rug,
16 skp. byg, Anders Hansen ej 1 pd. rug, 16 skp. byg, Trenstrup2 Niels
Pedersen, Jens Olsen og Hans Sørensen hver ej 1 fj. smør. SjT, 31,
159-166. K. Orig. i Kronborg lensrgsk. Indi. 18., 20., 25. okt., 3. og 11.
nov.
1) Flg. forkortelser er anvendt: Hvor den pågældende bonde har fået sin rugland
gilde ændret til byglandgilde (fx Anders Rasmussen kan ej give 1 pd. rug, men i
stedet V2 pd. byg), skrives: Anders Rasmussen V2 pd. byg for 1 pd. rug. Hvor en
landgildeydelse helt er bortfaldet (fx Jep Jørgensen kan ej give 1 pd. rug), skrives:
Jep Jørgensen ej 1 pd. rug.
2) Indl. 11. nov. har Truidstrup.
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29. dec. (Kbh.) Borgmester og råd i Kbh. fik brev at lade Peder
Nielsens gård ved stranden taksere og at registrere, hvad der findes i
den, for at samtlige PNs kreditorer kan sælge eller bortleje den til

deres bedste. Udt. i SjT, 31, 166.
29. dec.1 (Kbh.) Skøde. Otte Thott får skøde på kronens højhed ogjus
patronatus til Søffde kirke, som er sognekirke til hans hovedgd. Næs i
Skåne, på kirketienden af samme sogn og herligheden til præstegd.
og degnestavn samt kirkens rettighed og herlighed til flg. landgilde,
som hidtil er svaret til den, nemlig af et fæste i Tangerøde[?], som
skylder 1 mk. 12 sk. landgildepenge. Af præstegden gives 4 td. alter
havre og 9 sk. penge, af degneboligen 6 sk. OT må ikke afkorte præst
og degn det mindste af deres rente eller rette tilliggende. Desuden
forbeholdes det, som hidtil er givet universitetet i Kbh. Han skal svare
bispe- og provstegæsteri som af arilds tid. Kirken skal beholde sin
tiende og anden indkomst og provsten sin rettighed. OT skal som
patron have højheden og herligheden over alt, men ingen præst må
kaldes, som ikke er overhørt af bispen og fundet duelig. OT må selv

indsætte kirkeværger, forhøre kirkens regnskaber og disponere over
dens indkomst til kirkens tarv. Han skal holde den ustraffelig ved lige.
Han må selv bruge kirkens tiende eller bortfæste den for billig fæste og
afgift til hvem, ham lyster. Hvis nogen nød tilstøder riget, skal kirken
og dens tjenere komme til hjælp som andre kirker og gejstlige. SkR, 6,
113-115. (Jf. Kr.Sk., II, 11).
1) Indført ml. breve af 18. og 22. dec.

29. dec. (Kbh.) Bjørn Ulfeldt fik brev at forskaffe Jens Mouridsen på
Kongsgaard i Helsingborg len 8 ege, tjenlige til bygningstømmer.

Udt. i SkT, 8, 82.
31. dec. (Kbh.) Bevilling for Henrik Thott t. Boltinggård til »at må sig
befri« og indlade sig i ægteskab med jfr. Birgitte Friis, som er be
slægtet i 3. led med hans afd. hustru Lisbet Huitfeldt. Dog skal han til
de fattige i Kbh. mod kvittering give dr. Jesper Brochmand 200 rd. in

specie. SjR, 22, 247.
31. dec. (Kbh.) Tolderne i Øresund fik brev at rette sig efter den dem
vedlagt tilsendte traktat, som er sluttet mellem kongen og de forenede
generalstater ang., hvorledes der herefter skal forholdes med tolden i
Øresund og Bæltet af nederlandske skibe og gods, som passerer frem

og tilbage der igennem. Udt. i SjT, 31, 166.
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Tilf.: Ligesådant brev fik hr. Mogens Kaas om det samme.
31. dec. (Kbh.) Ms. til Bjørn Ulfeldt. Imod den derom udgangne
forordning tager færgemændene i Øresund ubillig fragt til ikke ringe
skade og ophold for den rejsende og til ikke ringe »eftertale« blandt
fremmede. BU skal alvorligt tilholde borgmester og råd i Helsingborg
at have flittig inspektion med færgemændene og tilholde dem ikke at
tage mere i fragt end Christian 4.s derom udstedte forordning til

lader. SkT, 8, 82.
Tilf.: Ligesådant brev fik Arent von der Kuhla.
udat.1 (Kbh.) Privilegier. Stadfæstelse af privilegier for adelen på
Bornholm med hustruer, børn, »hion«, tjenere, rørendes og urøren

des gods. SkR, 6, 61. (Jf. CCD, V, 593).
1) Indført ml. breve af 1. og 11. maj.

Ordliste
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registre

Ordliste
Nedenstående ordliste er et supplement til ordlisterne i bindene for 1646,
1647 og 1648, hvortil der henvises.

accidenser (312), indtægter.
arkebusere (289), henrette ved skyd
ning.
Æfrm, retfærdighedens gudinde.

Dionysii dag, 9. oktober.
donat (81), latinsk sproglære.
’’drage” på søerne (199), mede.

”ecker” (282), ægter, pligtkørsler.
barkuner (267), svære egespir.
’’emteme” (176), betyder fmtl. her: la
Bartholomcei dag, 24. august.
vene.
bibliotecarius ordinarius og perpetuus erudition (103), lærdom.
(81), fastansat lønnet bibliotekar.
faidsbøder (254), bøder for ulovlig
bolsaner (68), flag, vimpler.
udeblivelse fra retten efter lovlig
bonis communibus, mensalius og commo
stævning.
dis capituli (101), fælles gods, alter
gods og andre kapitlets goder.
’’fordele”, lade sig (254), lade sig ind
bonis communibus tamquam non resi
stævne 3 gange til tinge for vitter
dens (52), fælles gods lige med iklig gæld.
forhugge (187), spærre m. fældede
ke-residerende.
’’bordtecher” (81), bordtæpper.
træer.
borgelejepenge, afløsning for indkvar ’’forsnerge” landet (241), fmtl. fejl for
tering i købstæderne af hofsinder,
’’forsuerge”, forsværge, der kan
betyde give afkald på, love at for
faste landsknægte, bøsseskytter
m.fl.
lade.
canonici cæteri (216), øvrige kanniker. gæsterihavre, afgift i havre i st. f. gæsteri.
canonici nobiles (216), adelige kanni
ker.
gåsehavre, afgift i havre, som følger
catedraticum, afgift af præster og kir
med ydelse af gæs.
keejere til biskop el. universitet.
centner (126), vægtenhed på 112 skål herrelys (26), bedste slags tællelys.
hovedsag (254), den af 2 el. flere i
pund.
comparere (255), møde for retten.
forb. m. hinanden stående retssa
ger, som er den oprindelige og har
composita (217), sammensatte læge
midler.
draget de(n) anden(dre) m. sig.
compositbog (81), fmtl. nodebog, kan
dog også være en håndbog m. an indtægt (293), jordstykke taget ind til
visning på sammensætning af for
dyrkning.
skellige bestanddele, fx lægemid
jemgøtlinger (50), skibskanoner.
ler.
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knapstob (231), fmtl. stob (bæger) m.
hank.
komment (231), skål.
konsistorium i Ålborg (169), betegnel
sen k. bruges i Danmark normalt
kun om den forsaml, af profes
sorer v. universitetet, som udgør
dets øverste myndighed. Her er
fmtl. tale om tamperretten i Å.,
bestående af stiftslensmd., biskop
og evt. fl. gejstlige, der dømte bl.a.
i ægteskabssager.
kredens knive (231), knive til forsmag
ning før retten serveredes.
kulegraver (20), kirkegårdsgraver.

lademager, person, der laver lavetter
til kanoner el. skæfter til hånd
skydevåben.
”lagett” fisk (158), fisk, som er lagt i
lage.
landekøb, faktiske handelspriser, i
modsætn. til kunstigt fastsatte pri
ser, fx kapitelstakster.
leding i havnen (281), leding er i 1600tallet en pengeafgift, hvormed den
opr. ledingspligt in natura er af
løst; havnen er det læg af gde, som
skulle stille én mand til ledingen.
lektier (294), skoleklasser.

mastovn, masovn, højovn til at smelte
jern i.
merseklæde, mærsklæde, mærset er den
platform, som på større skibe om
giver den øvre del af den egl. mast;
m.klædet er den sejldug, der om
giver platformen.
oldingegang, udpegning af ret mark
skel ved oldinge, dvs. de dertil af
tinget betroede erfarne mænd.
"optages” (254), her: opsættes, udsæt
tes el. hvornår sagen genoptages.
"orloffsøm” (46), orlovssøm, et slags
søm.

"paltebogen” i Lund (78), p(j)ake,
norsk navn for optegnelser, særl.
jordebøger. ”En Lunde landebog
skulde kaldes Pjalte” (O. Kalkar).
pebersvende (234), ugifte, ofte unge,
mænd, som rejser rundt og sælger
varer på landet.
perpetuerligbrug, i (262), i varigt brug.
pil vitapia (307), den frommes from
me liv.
plovhavre (271), en særlig afgift til
visse hospitaler.
post tertium tutoris annum (216), tutor,
der normalt betyder værge el. for
mynder, må her stå for prælat el.
kannik, som er tillagt et præbende.
potaske, gi. navn for kaliumkarbonat,
der bl.a. anvendes ved glasfrem
stilling; udvandtes i ældre tid af
planteaske, der brændtes i jern
gryder.
professor hebreæ lingve (81), prof. i he
bræisk sprog.
professor mathesos (101), prof. i mate
matik.
pro residente, som residerende, ha
vende bopæl ved kapitlet.
pro tempore forkortet p.t., for tiden.
pumplæder (85), kærnelæder.

ransvoret (162), ved ed beskyldt for
ran.
recompense (71), vederlag.
remsnider, nærmest = sadelmager.
ridemænd (149), mænd der skal døm
me som overinstans i skeltrætter.
"rochell” (158, 225), rokkel, rokke,
hellefisk.
”ronden”, i (70), i omkreds.
rotgieter, metalstøber.
”rundelet” (48), fmtl. runddelen,
fremskudt forsvarsværk.
”ryter bier” (285), fmtl. en omgang
rytterøl.
sejerværk (145), ur.
skanseklæde (68, 245), sejldug langs
rælingen af skansen, agterdækket.
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skatteko, skat i form af en ko el. part af
en ko, som et læg ydede i fælles
skab.
"snedkniffue" (56), vel snitteknive.
soldatesken, betegner ofte helheden af
en stats soldater.
spargeres (260), rygtes.
specie, rd. in, speciedaler, hele daler
mønter, dalere i rede penge, klin
gende mønt.
spindepenge (296), afgift (på 4 sk. pr.
helgård) som afløsning for pligten
til at yde hovspind.
"stable" ret markskel (115), markere det
rette skel v. hj. af stokke el. sten.
"stacke faffner" ved (33), fmtl. korte
favne ved.
"stande for julde" (254), stå ved fuld
magt.
stor mil (124), den gi. danske mil på
ml. 9 og 10 km fortrængtes i løbet
af 15- og 1600-tallet af den kortere
tyske mil på ml. 7 og 8 km.
studieskat, afgift, som efter reforma
tionen skulle udredes af landsby
kirkerne i Sjæll. og Skåne til uni
versitet.
styck von acht (102), spansk mønt = 1
piaster å 8 realer.
stødhavre, opr. studhavre, afgift i hav
re til foder for rytteriets heste.
svanefjeder (205), fmtl. en vandhane
af en bestemt form og kapacitet.

327

"tage fred" (131), meningen er fmtl.,
at han har hindret manddraberen
i ved at svare mandebod at blive
svoret fred af den dræbtes fræn
der.
"techer" (81), tæpper.
teje, afgift bestående af 1 lam, 1 gås og
2 høns.
"temper"dage (178), tamperdage, dvs.
de 4 dage årl., hvor tamperretten
holdes.
tredingstiende, kongens (125), den trediedel af tienden, som opr. tilfaldt
bispen (bispetiende), overgik ved
reformationen til kongen (konge
tiende).
tremarksbøder (194), til idømmelsen af
t. er knyttet æreløshed.
"tycher" (46), fmtl. en slags søm, må
ske = dykkere.

uddrift (166), adgang til græsning.
"udtæres" (173), fortæres, opfodres.

"wecke"på søerne (199), hugge hul på
isen, holde våger åbne.
"weractig" (285), væragtig, våbenfør.
viderligt, noget v. i sinde (260), noget
fjendtligt i sinde.
vorder (158), 1 vorde = 10 fisk.

Personregister
Personregistret følger samme retningslinier, som er anvendt i Kancelliets
Brevbøger 1646, hvortil der henvises. Dog bemærkes, at i nærværende
register hverken Frederik 3. eller Christian 4. er medtager, men derimod
tidligere konger. Da der eksisterer en del adelspersoner med samme for
navn, og da breve ofte ikke indeholder oplysninger, der giver mulighed for
sikker identificering eller for identificering overhovedet, tør det ikke ude
lukkes, at henvisninger til samme navn kan dække over forskellige personer,
eller at en person, der anføres med patronymikon kan være identisk med én
af samme fornavn, som anføres uden.

Abelsteen, Hans, kgl. trompeter 222.
Adolf Frederik, hertug af Mecklenborg 106.
Adolf, Jacob, tilsynsmd. og konser
vator på Kbh., Frederiksb. og
Kronb. slotte 14.
Ahlefeldt, Claus von, gen.major,
Chr. 4.s svigersøn 67, - Jørgen
Godskesen von, lensmd. på Haderslevhus 1629-41 d.1641 211, Kaj Benediktson von, lensmd. på
Haderslevhus 1649-70 211, 268.
Akeleye, Corfitz Gabrielsen 53, - Ejler Gabrielsen, major 115, 298, Gabriel Knudsen, sekr. i danske
kancelli 52, - Knud Gabrielsen
156, 160, 216.
Albert Mogensen, elev i Sorø skole
88.
Albret Ibsen, borger i Kbh. 206.
Alchenbrecht, Christian, kleinsmed i
Kbh., industrimøller 129E, 203.
Altar (Alter), Johan, instrumentalist i
kongens kapel 18, 98.
Ammitzbøll, Niels Nielsen, værts
husholder i Kolding 245.
amtsskriveren i Tørning 269.
Anders Andersen, mag., biskop i Al
borg 166, (175), (298). - Ditlofsen,
tj.karl 206f., - Eriksen, sgpr. t. Stil-

linge 241. - Hansen, byfg. i Hel
singør 292. - Hansen, sgpr. t. 0.
og V. Hassing 298. - Jensen, hosp.lem i Helsingør 179. - Jensen,
myrdet borger i Kolding 266. Lydersen, borgm. i Arhus 139,
172. - Madsen, kreditor 222. Mogensen, kommissær 312. - Ol
sen, dele- og skovfg. i Elbo h. 145.
-Olufsen, fange på Bremerh. 243.
- Ottesen, kgl. kusk 31. - Peder
sen, tolder i Grenå 257. - Rasmus
sen, borger i Bergen 165. - Svend
sen, borger i Chr.havn 267. - Sø
rensen, mag., sgpr. t. Seude 47. Sørensen, i Sæby, rømningsmd.
214.
Anna, hertuginde af Stettin-Pommern 101. - Anna, e.e. Peder Jen
sen Juel i Hobro 148.
Anne Eleonora, hertuginde af
Brunsvig-Lyneborg, dronn. Sofie
Amalies moder (54f.), (121), 121,
(196L).
Anne, Johan Jacobs Gullands, fange
på Bremerh. 26, - Rasmusses i Ny
købing F. 217, - Sørupsd. i Århus
139, - Willumsd., e.e. apoteker, dr.
Christoffer Schuldt i Odense 216f.
Annemøller (Ahnemøller), Hans,
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mestertømmermd. og kgl. bygme
ster 43, 124.
Antoni Prydtz Carlsen, hosp.forst. i
Randers 205. Apote ker, Baltzer,
apoteker i Kolding 107.
Arenfeldt, Axel Hansen, lensmd. på
Stjernholm 1643-46 d. 1647 (189),
- Ingeborg Hansd. 120,122,189, —
Karen Hansd. 157, - Mogens Han
sen, lensmd. på Mariager kl. 1641—
53 63, 90,160, 196, 219, 222, 224,
227,237,298, - Niels Hansen 183.
Arn, Jacob von, officer? 53.
Arreboe, Sven, øverste kapellan i År
hus 30.
Aschersleben, Hilleborg Jørgensd.,
e.e. Niels Skinkel d. 1641 65, 69.
Asmus Pedersen, teolog 313.

Baden, Emerentze Pedersd. 30.
Bage, Hans, kannik i Lund 216.
Bagener, Jørgen, proberer 80.
Bager, Jens Hansen, i Nykøbing F.
217.
Bagge, Jens 77.
Bagger, Hans Lauridsen, hosp.lem i
Randers 191.
Baldringe, Peder, fange på Bremerh. 26.
Balke, Henrik, hofsnedker 134, 203,
276f., 302.
Bang, Jens, tingskr. v. Smørum her
redsting 167, - Thomas, mag.,
prof. i hebræisk i Kbh. 81.
Banner, Ejler Evert Ottesen 160, Pernille Andersd., e.e. Eske Krafse
d. 1627 173, - Preben (Predbjørn)
Ottesen 46, 114, 160.
Barbara Biørnsd., fange på Bremerh. 26, - Pedersd., præsteenke
298.
Barfod, Laurids Sørensen, sgpr. t.
Lydum og Lønne 275, 286.
Barnewitz, Frederikjoakimsen, hof
junker 157, 160.
Bartholin, Thomas, dr. 100, 147.
Bartholomeus (Bartholomæus) Haa
gensen, kalkværksejer 181, - Mik
kelsen, borger i Chr.havn, kalk

leverandør 44f., 252.
Basse, Anne Eriksd., e.e. Corfitz
Thott d. 1616 178, - Peder Eriksen
d. 1639 105.
Beaufort, Toussaint Colombo de,
oberstvagtm. 266, 275, - Vilhelm,
søn af T.C. de B., elev i Sorø skole
275.
Bech, Hans Blanche, tyv i Landskro
ne 312.
Beck, Joakim, lensmd. på Silkeborg
1643-49 17, 90, 111, 154,156,160,
177, 189f., 206, 237, 241, 287, Lave Sivertsen, landsd. i Loll.-Fal
ster 16, 120, 157, 160, 234, 273,
288, 293, - Steen Sivertsen, rentem., lensmd. på Herredsvad kl. d.
1648 95, 135, 220,311.
Beenfeldt, Poul, oblt. 150.Behr, Gotskalck, kgl. lutenist 20.
Below, Henrik Clausen, lensmd. på
Pandumgård 1646-50 160, 178,
196, - Laurids Clausen, kancellisekr. 91, 95, 106, 137, 159, 216, Tyge Clausen 115f., 127.
Bente Abrahamsd., e.e. møller i Sisebeck Theodosius Bremer 139.
Berg, Johan Adam, tilsynsmd. på
Fr.borg slot 19, 21.
Berider, Morten, berider på Antvor
skov og Sorø 265, 270, 299.
Bernts, Albert Baltzer, kongens fak
tor i Hamborg 170, 261f., 300.
Berntsen, Arent, byskr. i Kbh, topogr.-statistisk forf. 48.
Bertel Jensen, i Eltang 286, - Marcussen, møller i Gudsø 170.
Bertram, Hans, fiskem. i Haderslev
len 268.
Bielke, Henrik Jensen, ob. 157, 242,
246.
Bildt, Daniel Ottesen 164.
Bille, Anders Eriksen, rigsråd, rigens
adm., lensmd. på Vestervig kl.
1642-50(13), 16,30, (43), 131,146,
154, 157, 160, 177, 219, 221, 233,
237, 241f., 245ff., 248, 257, 260,
(260), 261,266,289,299, - Anders
Steensen, rigsråd, lensmd. på Hel-
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singborg 1610-26 d. 1634 63, Christoffer Holgersen 40, - Claus
Steensen 157, - Hans Steensen
179, 284, - Helvig Eriksd. 155,
214, - Henrik Knudsen 69, 278, Lave Eriksen 161, - Mogens Hen
riksen, lensmd. på Koldinghus
1643-48 d. 1648 40, (42), 100,107,
203f., - Peder 161, - Regitze
Clausd. 157, - Rigborg Steensd.,
e.e. Ejler Holck d. 148 68, - Rønnow Jensen 40, 115, 130, 160, Steen Eriksen, lensmd. på Rugård
1634-53 45, 55, 64, 67, 80, 121,
131, 144, 157, 160, 194, 197, 209,
237, 247, 263, 270, 295, 302, Steen Henriksen 69, - Steen Hol
gersen, lensmd. på Sejlstrup
1640-51 63, 69, 86, 90, 108f., 160,
175, 184f., 187f., 196, 214, 237,
243, 248, - Steen Mogensen d. før
1646 146, - Bille (Bild), Vibeke
Prebensd. 144, 156, - Vincents
Jensen 146, 157, 160, 203, 205,
301.
Birgitte Augustinsd., i Helsingborg
178f.
Biscop, Hendrick, borger i Kbh. 66,
125, 128.
Blichfeldt, Hans Henriksen, sgpr. t.
Roerup (Raarup), 165, 184, 215.
Blik, Ove Christoffersen 26.
Bloch, Jens, borger i Lund 165, 184.
Block (Bloch), Søren, brokornsfæ
ster 132, 184, 215.
Bliicher, Johan, kgl. køgemester 20.
Blytecher, Jens, i Århus 139.
Bochgow, Thiis, fisker i dyrehaven
på Fr.borg 27.
Bock, Joest, i Christianpris 49.
Bonde, Christen Nielsen, mag.,
sgpr. i Arhus 31, 113, (113), 147,
204, - Esben (Esbjørn), på Bornh.
194.
Bonnadt, Johan, i Helsingør? 49.
Bornemann, Philip Julius, sekr. i ty.
kancelli, provst 20, 240.
Boyesen, Hans, hofmønsterskr. (15),
17f.
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Brahe, Anne Axelsd., e.e. Ejler Qvitzow d. 1640 192, 251, - Axel 295, Jørgen Steensen, rigsråd, lensmd.
på Hagenskov 1617-61 16, 55, 63,
69, 74, 85f., 89, 95, 121, 130, 160,
182, 197, 233, 237, 241, 244, 251,
263,295, - Otte Steensen 106,160,
162, - Steen Jørgensen 95, 160.
Brandt, Casper, borger i Korsør,
toldforp. 176., -Jockum, i Christi
anpris 49.
Brantt, Jacob, sgpr. på Als 277.
de Brasser, hollændere 133.
Bredow, Achim von, gen.major 128,
160, 241.
Bremer, Hans, officer? 186, - Hart
vig, i Christianpris 49, - Theodo
sius, møller i Sisebeck 139.
Bremers, Hendrick, borger i Lybæk
50.
Bring, Christoffer, kronens kreditor
104.
Broby, Erik Eriksen, mag., slots
præst på Antvorskov 208.
Brochmand, Jesper Rasmussen, dr.
teoL, biskop over Sjæll. stift 50, 79,
(90), 127, 171, 174, (175), 198f.,
216, 274, 283, 311f., 320.
Brochmanius, Caspar, dr. 67.
Brockenhuus,
Claus
Ejlersen,
landsd. i Fyn d. 1646 30, - Johan
Kjeldsen d. 1649 155, 214, - Oluf
Frandsen, lensmd. på Kbh. slot
1646-51 (18), 18, 32, (36), 37, 44,
(47), 52, 54, 58, 73f., 79f., 89,115,
120, 127, 130, 133, 146f., 158, 160,
167,176,198,203L, 208,229,237,
243, 246f., 259, 264, 301f., 314, Peder Clausen 65, 160, 177, - Sig
vard Jørgensen 53, 179, 283f.
Brok, Lisabet Esgersd. 157.
Brun, Enevold, grovsmed og hovsla
ger på Fr.borg 232.
Buchman, Johan, tjenstgørende i
det kgl. køkken 28.
Buchwald, Casper Joachimsen von,
holstensk råd 30, 181, Claus von
30, 182, - Frederik Joachimsen
von, oblt. 143, 160, - Henrik von
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30, 181, -Jochum von 181, - Margrete Catrine von, dronn.s hofjfr.
156.
Budde, Axel, kronens kreditor 134,
159, - Mathias, hofjunker 159.
Bulanius, Ulrik, elev i Sorø skole 125.
Bunde Jacobsen, tolder i Assens 129.
Burinus, Memmius, sekr. i ty. kan
celli 19.
Busk, Clamer, rytter 269.
Bussiere, Noel de la 227.
byfogden i Assens 129, - i Helsingør
(se også Anders Hansen) 289, - i
Hobro 148, - i Kalundborg 44, - i
Kristianstad 282, - i København
21,225, 277,-iOdense 177.
Biilow, Beate Jochumsd. 157, - Eva
Levinsd. 43f.
Bødker, Mikkel, i Nykøbing F. 217.
Bøgvad, Johan, indvåner i Hillerød
96, 304.
Bølle, Maren Mortensd. d. 1648 118.
Bøn, Niels Nielsen, i Nykøbing F.
217f.
børsmesteren i Kbh. 103.
Bøssemager, Hans 14.

Catrine, e.e. Codske Wensin 30, Jørgensd., e.e. apoteker i Århus
Folmer Thomsen 285.
Christen Andersen, på Møn, forvist
altergæst 174, - Åndersen, overfaldsmd. 241, - Bollesen, forp. på
Abrahamstrup 15, 32, 34f., 122,
125, 195, 205, 207f., 243, - Han
sen, skrædder på Holmen 245, Iversen, tidl. skolemester, præst
90, - Jensen, birkefg. i Dragsholm
birk 98, - Jensen, elev i Sorø skole
212, - Karlsen, i Århus 139, - Lau
ridsen, skriver på Åstrup len 227, Madsen, herredsfg. i Vester h.
286, - Madsen, kromd. på Fr.borg
24, - Mikkelsen, sgpr. t. Fodby
144, - Nielsen, skriver på Helsing
borg 219, - Pedersen, af Hemmeshøj, frikøbt vorned 91, - Poulsen,
kannik i Lund 216, - Steensen,
borgm. i Roskilde 117, 143, - Stef

fensen, overfaldsmd. 223, - Sø
rensen, overfaldsmd. 240f., - ViL
ladsen, ridefg. på Kronb. 292.
Christian 3., da. konge 121,175,195,Christian, den udvalgte prins d.
1647 34, (51), 104,118, (151), (218),
(256), 287,-Christian, hertug(sen.
kong Chr. 5.) 232fL, 240, - Christi
an Ludvig, hertug af Ly neborg 197,
- Christian Pedersen, elev i Sorø
skole 212, - Christian Pedersen,
elev i Sorø skole 241, - Christian
Poulsen, møller i Esrum 48.
Christoffer Hansen, skriver på
Fr.borg 18, 304, - Iversen, ind
våner i Kbh, 65, 195.
Claus Knudsen, amtsskr. på Haderslevhus 38, - Madsen, borgm. i
Middelfart 195, 270, 287, 302.
Clemed (Clemend, Clemind) Clemmensen, fiskem. på Skanderb. len
133, - Pedersen, elev i Sorø skole
210, - Sørensen, forv. af Jelling
provsti 203.
Cortricht, Johan, løsgivet arrestant
28.
Crantz, kapt. 289.
Creudtzauer, Johan Christoffer, dr.,
apoteker i Århus 285.
Cuntzen (Luetzen), Hermand,
vinhdl. i Køln 54f.
Dall, Jørgen Sørensen, kgl. sadelma
ger 53.
Dam, Claus von, rotgieter i Kbh. og
Helsingør 34, 209.
Daniel Jacobsen, skibspræst, præst i
Christianpris 41f., - Jacobsen,
skriver på Båhus 142, - Jensen,
kapellan v. Vrå kirke 175, - Philipsen, byfg. i Varde 91.
Dehn (Denen), Hans Dipholt (Di
bolt) von, jægermester 32, (38),
(41), 53, (81), 87, (91), (100), (104),
(109), (111), (117), (122), (128),
(143f.), (154), (173ff), (178), (195),
(208), 210, (211f.), (229), (253),
(256), (259f.), (265), (268), (273),
(278), (286).
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Delow, Hans Georg von 35, 51.
Ditmer, Jochum, rytter 269.
Docters, Kirstine Johannesd., e.e. bi
skop i Århus, dr. Morten Madsen
113,185.
Dolmer, Jens, sgpr. i Arhus 30f.
Donald, greve af Reay 25.
Dorte, e.e. Poul Hansen i Malmø
216.
dronningen, se Sofie Amalie.
dronningens broder, se Friederich,
hertug af Brunsvig-Lyneborg.
dronningens moder, se Anne Eleo
nora, hertuginde af Brunsvig-Lyneborg.
dronningen af Frankrig 268, - Sveri
ge 48, 196f., 200.
Due, Gaspar 160, - Manderup Jør
gensen, lensmd. på Åstrup 164650, landkomm, i NørrejylL 41, 90,
108, 160, 163, 184, 190, 196, 227,
237, 240, 248,301.
Duffrick, Hans, herredsfg. i Fakse h.
301.
Dumbar, Patrick 165.
du Pont, se Pont.
Dynes Jensen, præst på Langeland
261.
Dyre, Glaus 183, - Karen Hansd. 183.
Daa, Glaus Olufsen, rigsadm. d. 1641
138, - Lene 198, 221, - Oluf, land
komm. i Sjælland., rentemester
133, 160, 295.
Ebbetofft, Rasmus, i Nykøbing F.
218.
Eeltang, Niels Hansen, i Kolding,
drabsmd. 266.
Effuen Villumsen, skriver på Drags
holm 142.
Ehm, Hans, kobbersmed i Kbh. 87.
Elisabeth, hertuginde af Stettin og
Pommern 34.
Else Knudsd., g.m. skriver på Båhus
Daniel Jensen 142.
Erik Andersen, elev i Sorø skole 241,
- Helmersen, i Køge 187, - Jør
gensen, borger i Odense 177, Madsen 240.
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Ernst Bugislav, hertug af Croy og
Arskott 101.
Eske Nielsen, grundejer i Kbh. 37.
Eskild Nielsen, skriver i den store
smedje på Bremerh. 116.
Evert Gharstensen, skibskapt. 186.
Fabricius, Jacob, dr. med., kgl. liv
læge 14, 47, 52, 155.
Falk Olsen, borgm. i Slangerup 110,
- Olufsen, svoger til Christen Bol
lesen på Abrahamstrup 122.
Falster, Peder Nielsen, sgpr. t. Skt.
Hans kirke i Odense 142.
fattigforstanderne i Holmens s. 71.
Finke (Fincke), Caspar, kleinsmed
på Kbh., Kronb. og Fr.borg slotte
og len 13, 29, 137, 303, - den Un
ge, borger i Helsingør 28, - Tho
mas, dr. med., prof. i Kbh. 79.
Fiskemestrene 81,91, 111, 117, se og
så Hans Merckel og Niels Olufsen.
Fisker, Rasmus Olufsen, i Nykøbing
F. 218.
Flage, Hans, fange på Bremerh. 243.
Fleischer, Esaias, apoteker i Kbh.
207.
fogden i Rosenborg lysthave 80.
Folmer Thomsen, apoteker i Århus
139, 285.
Fontana, Augustinus, kgl. kapelme
ster 67, 259, 265.
Frantz Henrik, hertug af SachsenLauenborg 246.
Frederik 2., da. konge 22, 109f., 122,
148, 156, 195.
Frederik, hertug af Slesvig-Holsten
265.
Frederik Jacobsen, drabsmd. 44.
Frederikke Amalie, Fr. 3.s datter f.
1649 (102), 160, (196f.), (200).
Fridtz, Jacob, trommemager på tøj
huset 121.
Friederich, hertug af Brunsvig og
Lyneborg, dronn.s broder (54f.),
(121), 122.
Friis, Anne 156, - Anne Catrine Christensd. 156, - Birgitte, jfr. 320, Birte Nielsd., e.e. Albret Christen-
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sen Skeel, rigens adm. d. 1639 72,
- Christen, mag. i Århus 139, Christian Christensen, felttøjmester 19, 116, 122, 156, 160, 209,
(228), 258, - Christian Jørgensen,
kongens kansler d. 163968,91,98,
- Christoffer Jørgensen 69, - Else
Christensd. 156, - Evert, i Lands
krone 125, - Gregers Christensen
68, 98, - Hans 160, Hans Chri
stensen (Haraidskær) 111, 156, Hans Nielsen, borger i Ribe 253, Hans Sigvardsen, elev i Sorø skole
294, - Henrik, elev på Sorø, ”søn”
af hr. Ebbe Ulfeldt 181, - Ingeborg
156, -Jacob, elev på Sorø, ”søn” af
hr. Ebbe Ulfeldt 181, - Just 312, Jørgen 156, 160, - Karen Iversd.
156, - Lisabet Christensd. 156, Margrete Albertsd. 157, - Mette
Iversd. 156, - Mogens, kongens
sekr. 159, 23lf., - Niels 157,160, Otto Christoffersen 69, - Poul Pe
der Sigvardsen, elev i Sorø skole
294, - Sigvard 294, - Sofie Al
bertsd.(?), e.e. Frederik Munk
(Lange) d. 1634 156.
From, Jørgen, mag., prof. mathesos i
Kbh. 101.
Froomb, Georg, kannik i Lund 216.
Fuchs, Felix, rotgieter i Kbh. 34.
Funck, Johan, borger i Kbh. 205.
Fyrbøder, Christen 65.
færgemændene i Assens 182, - i Mid
delfart 13, 182, - i Øresund 321.
Gabbe, Jacob, 40.
Gabel, Christoffer, kammerskr. og
omslagsforv. (37), (258).
Gabrieli, Claus, kgl, snedker 32.
Gagge, Clara, jfr. 152, - Claus 53,
145, 152, 160, - Jens 161, 226, Margrete Holgersd., e.e. Daniel
Ottesen Bildt 164.
Galde, Karen, jfr. 163f.
Galtung (Galting), Laurids, skibshøvedsmd., lensmd. på Hørje len
1649ff. 136.
Gans, Axel, i Ødsted 182.

Gardeling, Jokum, Chr. 4.s skoma
ger 201.
Gartner, Jens, gartner v. Kronb. 35.
Gellert Lenertsen, skibskapt, 151.
generalstaterne af de forenede Ne
derlande 196f., 267, 274, 320.
Gersdorff, Christoffer von 59, Joa
kim, rigsråd, statholder i Kbh. 16,
20, 28f., 33, 39, 41, 44, 46, 48ff,
50f., 53f., 56, 61f., 65f., 68, 72f.,
77, 79f., 88f., 90, 96ff, 100, 104,
108, Ulf., (116), 116, 118, 120f.,
124f., 128,130,137,146f., 151,158,
160, 174, 178f., 185, 192E, 198f.,
201, 204f., 244, 252, 256f., 258f.,
261,263,267f., 273,278,291,302,
307, 313, - Peder Christoffersen
von 59.
gesandt, Anne Eleonores 196f., hertug Christian Ludvigs 197, dronningen af Sveriges 196f.,
200f., 203, - generalstaternes
196f., - hertug Hans Ludvigs
196f., - prinsen af Oraniens 196f.,
209.
Gesker Jansen, på Amager 277.
Giedde, Ove, rigsråd, rigens adm.,
lensmd. på Jungshoved 1646-49,
Herredsvad kl. 1649-50, Helsingb. 1650-58 16,34f., 40,42,52,
108f., 160, 198, (200), 220, 222,
233, 237, 276, 294f., 304, 306.
Gisse, Erik, rådmd. i Kristianopel
104f.
Giødstrup, Jens Christensen, sgpr. t.
Hee 143, 172.
Glambek, Sidsel Clausd., e.e. Mor
ten Christoffersen Pax d. 1646 60.
glasmager, den italienske 130.
Gleisberg, Jeremias, apoteker i Nak
skov 266.
Gnug, Niels, hosp.lem i Roskilde 55.
Gollenbor, Jochum, borger i Kristianstad 76.
Grabow, Hans Johan 68, - Køn Joa
kim 160.
Graw, Hans, supplikant 200.
Grimberg, Johannes, kgl. rejsesmed
290, - Peder, smed i Slagelse 141.

Personregister

Grubbe, Erik Lauridsen, lensmd. på
Århusgård 1636-49, Lund på
Mors 1649-51 16, 30, 35, 39f.,.5O,
90, 101, 113, 157, 160, 162, 169,
171, 180, 183, 185, 210, - Jacob
Knudsen 34f., 40, 109, 147f., 160,
200f„ 218, 220, 222, 226, 243,
293, - Jacob Lauridsen 150, - Ka
ren Jørgensd. 157, - Merete Ejlersd., e.e. Knud Urne d. 1622 157,
- Mette 157, - Peder 160, - Regitze
Jørgensd., e.e. Hans Ulrik Gyl
denløve d. 1645 28, 31, 62, 197.
Gudmand Olufsen, sgpr. t. Borrebye
218.
Gudum Olsen, hosp.lem i Helsingør
25.
Gunder Gullicksen, hosp.lem i Hel
singør 210.
Gustav Adolf, hertug af Mecklenborg 128.
Gutfeldt, Salomon, kannik i Lund
216.
Gyldenløve, Hans Ulrik d. 1645 28,
31, 62, - Ulrik Christian 67f., 81,
263.
Gyldenstierne, Anne,jfr. 173, Ebbe,
lensmd. på Koldinghus 1649-51
35, 40, 71, 105, 123, 129, (135),
135, 140, 143, 157, 159f., 163, 170,
185, 196, 203, 209f., 218, 227,
229ff., (230), 237, 243, 245, 247,
256f., 269, 296, 299, 306f., - Erik
Hardenberg 161, - Helle Laxmandsd. 157, - Helle Mogensd.
157, - Henrik Predbjørnsen, land
komm. i Fyn 65,157,160,173,251,
273, 288, - Ingeborg Henriksd.,
e.e. Hans Oldeland 69, -Jytte, jfr.
173, - Jytte Laxmandsd. 157, Knud Axelsen, lensmd. på Hald
1612-27, 1629-37 290, - Laxmand Mogensen 145, 148, 157, Lene Laxmandsd., jfr. 145, - Mo
gens 171,-Øllegaard Axelsd. 156.
Gynter, Frederik, kannik i Lund 216.
Gynzell, Jørgen, smed på hammer
møllen v. Kronb. 24.
Gøye, Christoffer, lensmd. på Sæby-
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gård 1646-58 26, 77, 91, 130, Falk Henriksen, hofmester på So
rø og lensmd. på Børglum kl.
1649ff. 30, 41, 67, 70, 105, 107f.,
125, 128, 131, 140, 143, 151E, 160,
181, 195, 201f., 204, 207, 210f.,
212,221,237,240f., 246,252,261,
265, 267, 270, 274f., 294f., 299,
(299), 300, 302, - Ide Henriksd.,
e.e. Jens Juel 274.
Gøyte (Skøite), Hans, grovskomager
i Kbh. 85.
Gaarmand, Berndt 195.

Haelwegh, Albert, kobberstikker 50.
Halberstadt, Bernt von, kromand på
Fr.borg kro 289.
Halder, Anna, i Lybæk 282, - Bar
tholomeus, indvåner i Kristianopel 282f.
Hammer, Laurids, borgm. i Kbh. 96,
Ulf., 205.
Hans, hertug af Slesvig-Holsten, bi
skop t. Lybæk 112.
Hans Ludvig, hertug af Lyneborg
196f.
Hans, sgpr. t. Nordrup 47, - Boyesen, hofmønsterskr. 263, - Chri
stensen, i Hesselballe 286, - Clemendsen, i Vejle, fuldm. i Jelling
provsti 203, - Ernstsen, kannik i
Lund 216, - Hansen, provst i Gøn
ge h. 221, - Hansen, sgpr. t. Winsløff 221, - Hansen, i Skærup 230, Hermandsen, hofslagter 114, - Ib
sen, på Bornh. 194, - Ibsen, fange
på Bremerh. 80, - Jacobsen, fæst
ningsprojektmager 57, - Johan
sen, grundejer i Chr.havn 61, Justsen, i Århus 139, -Jørgens, 30,
-Jørgensen, af Nysted, elev i Sorø
skole 204, - Jørgensen, nyder af
bådsmandskost 312, - Lauridsen,
herredsfg. i Børglum h. 244, Lauridsen, landstingsskr. i Lund
313, - Lauridsen, på Bornh.,
manddraber 204, - Mikkelsen, dr.
teoL, biskop i Fyn (45), (74), (114),
146, 195, (241), (261), 270), (277),
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(313), - Nansen, borgm. i Kbh. 50,
199, - Nickelsen, borgm. i Kbh.
50,199, - Nielsen, borgm. i Oden
se 195,270,302,-Nielsen, borgm.
i Sæby 185, - Nielsen, herredsskr. i
Gørding h. 266f., - Nielsen, sgpr.
t. Karlebye 219,-Pedersen, af Bol
leskier, fange på Bremerh. 270, Pedersen, i Hillerød 31, - Peder
sen, i Viuf 286, - Pedersen, døds
dømt person 122f. - Pedersen,
landsd. på Bornh. 16, 199, 201,
234, - Pedersen, præst 90, - Ras
mussen, på Lang, skibsejer 226, Rasmussen, af Vitved, hosp.lem i
Randers 296, - Stisen, sgpr. t.
Knestrup 180,-Sunechsen, på Vesterlands Før 265.
Harboe, Jens, kannik i Lund 216, Niels 145, 181.
Hartvigsen, Jørgen Bendixen 145, Lisbet Bendixd., e.e. Corfitz Mor
mand d. 1648 145.
Hasse, Mathias, artilleri- og tøjhusskr. 228.
Hasselberg, Hans, giarm. på Kronb.
31.
Hebdiousskj, Johan, fordrevet bøh
misk præst 178.
Hedvig, hertuginde af Stettin-Pommern 76.
Heffuester, Laurids, acciseforp. i
Trelleborg 118.
Hegelund, Anders Pedersen, sgpr.
på Møn 174.
Heinemark, Jonas, tolder i Helsing
ør 38.
Helle Madsen, tilsynsmd. v. den nye
dyrehave på Fr.borg 26.
Helle (Edle) Offersd., i Århus 139.
Helt, Peder, skriver på Nykøbing slot
104.
Henning Justesen, organist i Odense
273.
Henrik Ankersen, teolog 127, - Ras
mussen, kgl. remsnider 204, - Sø
rensen, tolder i Kerteminde 299, Tobissen, elev i Sorø skole 221,—
Willumsen (Willemsen, Willom-

sen), resident i Spanien 102, 137,
170, 212, 300.
Henriksen, gen.major 207.
Herbach, Carper, mester 33, 73.
Herman Eggertsen, indvåner i Hol
bæk 122, - Thuresen, rådmd. i
Kbh. 259.
herredsfogden i Houlbjerg h. 270f.
hertugen af Gottorp 85, - af Sønder
borg 86.
Hieronimus Henriksen, på Sprogø
298.
Hildebrand Jørgensen 87.
Hille Hansen 49.
Hjulmand, Peder, på Fr.borg 208.
Hoffmand, Hans, kronens kreditor,
grundejer i Chr.havn 48, 67.
hofmønsterskriver, se Hans Boyesen.
Hohendorff, Anne Jørgensd., jfr.
290, - Jørgen 290, - Margrete Jør
gensd., jfr. 290, - Marte Jør
gensd., jfr. 290,-Sidsel Jørgensd.,
jfr. 290, - Steen Jørgensen 290.
Holck, Fjler d. 1648 68, 95, - Eske
Ejlersen 68, - Knud Ej lersen 68.
Holst, Iver, i Tystrup 206, - Jesper,
ridefg. i Kristianstad len 131, Knud, borger i Sæby 187, - Niels
Jensen, destillerer i kongens la
boratorium 77, 197.
Holtze, Dirick von, borger i Ham
borg 54.
hospitalsforstander(-en, -ne) i Hel
singborg 165, - i Helsingør 25, 31,
80, 179, 210, - i Horsens 162, 170,
- i Kristianstad 146, - i Randers (se
også Antoni Prydtz Carlsen) 175,
191, - i Roskilde 31, 41, 55, - i
Slagelse 25, 31, 202, i Svendborg
(Skt. Jørgens hosp.) 219, - i Var
tov, se Niels Pedersen, - i Vejle
227, - i Århus 50, 129, 173.
hospitalsmesteren i Helsingør 3111.
Howen, Reinhold von, officer 100.
Huitfeldt, HenrikJacobsen, lensmd.
på Landskrone 1627-46 145, 161,
177, 212L-Lisbet 320.
Huusvig, Hans, mag., slotspr. på
Fr.borg 25, 51.
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Hvas, Christoffer, lensmd. på Ørum
1635-50 90, 160, 183, 196, 213,
237.
Hyphauff (Huphauff), Johan Mel
chior, dr. 147, 216.
Høeg, Ejler Jacobsen 30, 156, 160f.,
192, 251, - Else Jørgensd. d. 1649,
e.e. Jacob Iversen Vind d. 1607, Erik Justsen 109, 135, - Gregers
157, 180, 220, - Just Styggesen d.
1646 304, - Jytte Styggesd. 157,
299, - Mogens Styggesen, rigsråd,
landsd. i Nørrejyll. -1649 60, 118,
135, 171, 180, 229f., 233, 298f., Sidsel 46, 158, - Sofie Eriksd. 135.
Høyer, Jørgen, buntmager 278.
Haard, Hans Jørgensen, i Starup
286.
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Janus, Jacobus, dr. med., kgl. livmedicus 39, 72, 74.
Jens, bomslutter på Langebro 61, Jens, sgpr. t. Egense 212, - Jens,
sgpr. t. Hagested og Gislinge 212,
- Andersen, fange på Bremerh.
241, - Andersen, sgpr. t. Hersløff
218, - Christensen, i Sæby 187, Christoffersen, i Nykøbing F. 218,
- Hansen, på Lang, skibsejer 226,
- Hansen, af Lyngby, frikøbt fra
stavnsbånd 303, - Jacobsen,
krudtmager i Århus, sen. i Kbh.
len 112, 126, - Jacobsen, i Stads
gård, ridefg. v. Århusgård 169, Jensen, i Rindelev 109, - Jensen,
sgpr. t. Husie og V. Skreflinge
(Schreblinge) 138, 179, - Jørgen
sen, teolog 104, - Kjeldsen, sgpr. i
Ingeborg, e.e. Peder Jørgensen i Ny
Landskrone (76), 85, - Knudsen,
herredsskr. i Refs h. 148f. - Mad
købing S. 133, - Johansd., e.e.
Hans Bøssemager 14.
sen, møller i Højbroe i Malmøhus
Irgens (Jørgens), Jochum, kammer
len 191, - Mikkelsen, på Rømø 99,
tjener, kannik i Århus 42.
- Mikkelsen, af Vitved, hosp.lem i
Randers 175, - Mikkelsen, ridefg.
Isbrands, Nille, på Amager 277.
I tzen, Albret 273.
på Skillinge 125f., - Mouridsen, på
Iver Christoffersen 65, - Iversen,
Kongsgård i Helsingb. len 320, borger i Korsør, toldforp. 176, Nielsen, af Væ 26, - Nielsen,
Nielsen, rustvognskusk og port
hosp.lem i Slagelse 25, - Nielsen,
ner v. Bremerh. 268.
sgpr. t. Nyker 159, - Olsen, bom
slutter 43, - Pedersen, i Helsingb.
178, - Pedersen, elev i Sorø skole
Jacob, præst i Kalvehave 46, - Jacob,
128, - Pedersen, tiendefæster 163,
sgpr. t. Sandby 47, - Andersen,
- Rasmussen, teglbrænder 108, kapt. på Bornh. 190, 289, - Gre
gersen, sgpr. t. Raaus og Welløff
Sørensen, af Tønning, broder til
57, - Hyberdtzen, formynder i
fange i Tyrkiet 169, - Terkelsen
136, - Thorsen, herbergsholder i
Helsingør 292, - Jensen, bro
kornsfæster 169, - Jensen, hosp.Lychesbye 270.
lem i Århus 50, - Jensen, kongens Jesper Andersen, borgm. og hosp.lademager 27, 56, 118, - Johan
forst. i Vejle 227, - Mogensen, t.
sen, slotsfg. på Koldinghus (29),
Østergård 111.
71, - Knudsen, mag., sgpr. i Århus Joen Axelsen, drabsvidne 131.
30f., 139, 155E, - Matthiesen, dr. Johan Christian, hertug af SlesvigHolsten 113.
teoL, biskop i Århus (17), (30), 87,
(129), 173, (210), (224f.), (231), Johan Ettersen, borger i Kbh., papir
294, 296, (296), - Ovensen, i Anmøller 65, 96, 129, 140, 195, Hansen, præst i Århus 139, - Jo
desløff 138.
Jan Jansen, grundejer i Chr.havn 61,
hansen, i Helsingør 246, - Johan
- Peitersen, skipper 123.
sen, indvåner i Chr.havn 72, - Jo-
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hansen, søn af slotsfg. på Koldinghus 71.
. Johanne Troelsdatter (Trudsdatter),
meneder 17 Of., 178.
Jost Thomsen, i Andkær 100.
Juel, Elsebe Jensd., e.e. Ove Juul d.
1644 149, - Erik Pedersen, landsd.
i Nørrejyll., lensmd. på Lundenæs
1646-48, på Ålborghus 1648-58,
landkomm. i Nørrejyll. 16, 43, 60,
90, 109, 118, 135, 149E, 166, 169f.,
175,178,182f., 184, 214, 227, 234,
237, 273f., 298f., 304, - Hans,
lensmd. på Dueholm kl. 1644-57
40, 160, 196, - Jens, rigsråd d.
1634 154, -Jens Pedersen, d. 1636
274, - Margrete 160, - Peder Erik
sen, da. resident i Stockholm 67,
160, 181, - Peder Jensen, i Hobro
148, - Thomas Christoffersen d.
1647 118.
Juell, Axel 160.
Juul, Axel 105, 115, 130, 156, - Axel
Iversen, prælat i Lund 216, - Jør
gen 40, - Malte Iversen, rigsråd,
lensmd. i Kristianstad 1644-48 d.
1648 35, 76, 85, 213, 264, 300, Oved. 1644 149,-Tønne 156,160.
Jyde, Søren Jørgensen, i Ringsebølle, drabsmd. 201.
Jæger, Hans Christoffer, jæger 277.
jægermester, se Hans Dipholt von
Dehn.
Jørgen Biørnsen, skibskapt. 14, Giordsen, teolog 291, Hansen,
kgl. fuglefænger 278, - Iversen,
præst på Gulland 209, - Jensen,
elev i Sorø skole 212, - Johansen,
borger i Helsingør 292, - Peder
sen, frikøbt bonde 144, - Peder
sen, landsforvist 142, - Svendsen,
grundejer i Landskrone 125, - Sø
rensen, kgl. sadelmager 62.
Kadden, Gilles Leonhart van de,
skibshøvedsmd. 167.
Kahl, Peder, borger i Kristianstad
282.
Kalist, forfatter 61.

Kalthoff (Kathoff), Peder, mester, tilsynsmd. på Sparepenge 29, 166.
kapellanen i Landskrone 76.
kapelmester, kongens 80, 130.
Karen, e.e. Mads Koefod på Bornh.
157, - Abrahams, i Nykøbing F.
218, - Jensd., besovet kvinde 289,
- Jørgensd. 99, - Sørensd., e.e.
Christen Fyrbøder 65.
Katarina Hermansd., e.e. apoteker
Baltzer Apoteker i Kolding 107.
Kathoff', se Kalthoff.
KempfF(Kemph), Henrik, rotgieter i
Kbh. 38, 228, 252.
Kerbs, Antonij Ernst von 186.
Kielman, Adolphus, dr. 85.
Kirsten Jørgens, i Nykøbing F. 217.
Kirstine Christensdatter, g.m. Lau
rids Christensen Thrane 79.
Kleinsmed, Henrik Olufsen, grund
ejer i Haderslev 38.
Klocher, Ove, i Arhus 139.
Klocker, Hans, kongen af Polens
fuldm. 29.
klokkeren i Roskilde domkirke 72,
82.
Knud, da. konge 215f., - Andersen,
kobbertækker på Kronb. og
Fr.borg 18, - Bentsen, vinhdl. i
Nykøbing F. 136, - Dinesen, mag.
175, - Hansen, sgpr. t. Høybye i
Skåne 145, - Jacobsen, borger i
Odense 210, - Pedersen, borgm. i
Ronneby, participant i potaske
værk 25, 138, 209, - Sevoldsen,
elev i Sorø skole 253.
Kobbersmed, Hans, mester 193.
Koch, Mads, værthusholder i Ny
borg 153, - Niels Pedersen, møller
i Vejle 32.
Koches, Anna, i Århus 139.
Kock, Anders, fraskilt person 91, Niels Pedersen 215,228,-Sebasti
an, i Hillerød 110.
Koefod, Mads, landsforvist bornhol
mer 157, - Peder, landsforvist
bornholmer 141.
Kok, Claus, i Helsingør, hans hustru
24.
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Kolding, Anders, rustvognskusk 20,
- Jørgen Rasmussen, leverandør
af skanse- og mærsklæder m.v. 68,
- Willum Clausen, hosp.lem i Hel
singør 210.
kongen af Frankrig 211, - af Polen
29, - af Spanien 102, 170.
Krabbe, Else Tagesd. 156, - Erik
Christensen, landsd. i Skåne,
lensmd. i Froste herred og Heine
Kirke 1630-33 148, 242,-Gregers
Nielsen, rigsråd, lensmd. på Riberhus 1639-51 16, 45f., 56, 85.,
89, 105f., 130, 141f., 149f., 154,
158, 160, 162, 168f., 177ff, 182,
201, 205f., 214, 218, 223f„ 225,
233, 237, 253, 262, 265, 267, 278,
286, 298, - Henrik 312f. - Iver
Jacobsen, kancellisekr., provst t.
Han h. og Morsø provsti 20, 163f.,
240, 261, 283, - Iver Mogensen
16f., 40, 77, 109, 147f., 201, 218,
226, - Iver Tagesen, lensmd. på
Båhus99f., 119,128,156,158,160,
174, 200, 212, 289, - Jacob 242,
312f., - Jacob, acciseforp. i Trelleborg 118, - Karen Tagesd., e.e.
Holger Rosenkrantz d. 1647 156,Mogens Eriksen, lensmd. i Hare
sted 1649 ff. 244, - Niels Tagesen,
lensmd. på Sølvesborg 1648-58
25, 44f., 63, 85, 134, 139, 143,
147E, 156, 160E, 164, 187, 194f.,
196, 200, 212, 214, 237, 239, 243,
247, 253, 270, 302f. - Sofie Iversd.
156, - Terkel Godskesen d. 1622
242.
Krag, Erik, kancellisekr. 73, 218, Jens, mag. i Århus 139, - Kjeld
Nielsen, kancellisekr., landsd. i
Skåne, lensmd. t. Froste herred og
Heine Kirke 1648-58 16f., 64,119,
156, 160f., 181, 196, 206, 222f.,
234,237,273,288, - Niels Mikkel
sen, kirkeværge i Gesten 306f., Niels Mogensen, lensmd. på Lund
(Mors) 1640^19, Århusgård 164951, dekan i Ribe 20, 35, 40, 113,
115, 129, 132, 139, 149, 155, 160,
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171, 173, 183, 231, 233, 237, 240,
243, 247, 266, 271, 285f, 296, Otte Nielsen, øverstesekr. i da.
kane., provst t. Thy holm provsti
20f., 60,64,68,7 lf., 75,82,85,87,
90L, 96, 106, 117, 121, 125, 129,
131, 133L, 136ff., 139, 141f., 153,
155, 158f, 160L, 162, 165, 168,
170, 175f., 177f., 183, 186L, 192,
195,198,219L, 221, 223, 225, 230,
240, 242, 244, 246, 248, 260, 263,
285, 287, 292, 296f., 300, 302.
Krakowitz, Michael, organist 48.
Kratz, Wulf Hieronimus, ob., gen.adjudant40, 128, 160, 174.
Kruse, Anne Gabrielsd., jfr. 77, Cornelius, kongens skibskapt.
123f., - Dorte Mogensd., e.e. Ter
kel Godskesen Krabbe d. 1622
242, - Enevold Gabrielsen 77,161,
- Erik Gabrielsen 77,161, - Gabri
el Christoffersen, landkomm, i
Skåne d. 1647 52, 77, 226, - Jør
gen Enevoldsen 86, 157, 162ff.,
183, 222, - Karen Enevoldsd. 157,
- Maren Mogensd., g.m. Erik
Christensen Krabbe (242), - Mar
grete Gabrielsd., jfr. 77, - Niels
Gabrielsen 69, - Poul, i Helsing
borg 178f, - Tyge, t. Ballegård
173, - Tyge, t. Stenalt d. 1649 133,
141, 154, 166, 300.
Kræmmer (Kremer), Mads, rig bon
de på Mors 150, (273).
Krøger, Claus, tilsynsmd. v. den lille
dyrehave på Fr.borg 26.
Kuhla, Arent von der, lensmd. på
Fr.borg 1645-48 og Kronb. 164558(14), 15, 25, 31, 49, 61f., 63, 70,
74, 83, 89, 95, 99, 113, 116, 118,
160,162,175,198f., 210, 214, 229,
237, 243, 246, 259, 289, 292, 303,
314, 321.
Kummer, Hans, rotgieter i Helsing
ør 13.
kæmneren i Slagelse 142.
køkkenskriver, kongens 58,158,194,
257, se også Fester Walter og Borchart Lüders.
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Korbitz, Johan Christoffer von, en
keprinsessens hofmarskal 151,
(258).
Kaas, Eline, jfr. d. 1649 210, - Erik
Hansen 160, 257, - Erik Mogen
sen 145, 156f., 160, - Hans Ander
sen (Mur) d. 1632 69, - Herman
Frandsen 160, - Iver 59, - Jørgen
Hansen (Mur) 157, - Jørgen Mo
gensen, dronn.s kammerjunker,
lensmd. på Jungshoved 1649-51
37, 39f., 156, 160, 186, - Kirstine
Mogensd. 156,-Mogens 145,148,
215, - Mogens Eriksen (Sparre),
rigsråd, lensmd. på Nyborg 163158 16,45, 55, 63, 69f., 75, 89,105,
108, 114, 121, 153, 156, 160, 167,
198, 217, 233, 237, 247, 261, 312,
321, - Niels Hansen (Mur) 69, Otto 177, - Sofie Mogensd. 156, Stalder Hermansen (Mur) 77,157,
160, 226, - Thomas 40.

Lampe, Folrad, prinsens kreditor
50f.
landgrevinden af Hessen 48.
Landsmanius, Johannes, mag., land
flygtig bøhmisk præst 134.
Lange, Anders Henriksen 69, - Chri
sten 86, - Christian Henriksen 69,
- Gunde Hansen, lensmd. på AL
borghus 1635-48, på Pandumgård 1617-23 20,131£, 182f., 240,
- Henrik Christensen 20, 69, 145,
160,172,182, 240, - Ide Hansd. d.
1649, e.e. rigsråd JensJuel d. 1634
149,153,175,-Iver Christensen d.
1648 el. 49 150,267, - Niels Peder
sen, elev i Sorø 111, 211, - Peder
Hansen, landkomm. og landsd. i
NørrejylL 40, 96, 143, 149f., 180,
203, 234, 240, 253, 269, 304.
Laurenberg, Johannes, dr., profes
sor geometrices i Sorø 208.
Laurids (Laurits) Bertelsen, skibs
kapt. 312,-Boyesen, fiskem. i Koldinghus len 38, - Eskildsen, rådm.
i Kbh., udlagt barnefader 289, Hansen, i Gelsted, fange på Bre-

merh. 244,-Ibsen, møller v.Abrahamstrup 205, - Jacobsen, hof
prædikant på Fr.borg 42, 51, 96, Jensen 161, - Knudsen, grundejer
i Chr.havn 61, - Madsen, fange på
Bremerh. 243, - Nielsen, hosp.lem i Slagelse 203, - Nielsen, tjent
den udvalgte prins 118, - Olufsen,
drabsmd. 131, - Pedersen, rådmd.
i Alborg 170, - Rolandsen, skole
mester i Nyboder 250, - Svendsen,
drabsoffer 131, - Sørensen, hosp.lem i Slagelse 203.
Laurs Mikkelsen, gartner i kongens
køkkenhave v. Kbh. 43.
Lave Gundersen, sgpr. i Randers 30.
Leffuerens, Alexander, basfiolist 80.
Lemvig, Mads Sørensen, sgpr. t.
Lundforkmd og Gerlev 137.
Lindenov, Birgitte 163,-Christence,
e.e. lensmd. på Hindsgavl Claus
Sested d. 1649 38f„ 89, 165, 182,
226, 237, 244, 287, - Christoffer
Godskesen, Holmens adm. 26,54,
(55), 56,64,71,80,120,160, (167),
186,242£, 246,262,270,304,311,
- Hans Hansen, rigsråd, lensmd.
på Kalundb. 1639-58 16, 44, 53,
63, 89, 160, 188f., 233, 237, 243,
294, - Hans Johansen, lensmd. på
Hindsgavl 1639-42 d. 1642 177, Henrik Hansen 136,160, - Henrik
Ottesen, lensmd. i Kristianstad
1648-58 og Hørje len 1648-49 35,
40,42,63,70,76,90,117,128,131,
152, 157, 160, 187, 189f., 198, 203,
221, 237, 243, 250£, 255f., 277£,
301, - Ide Hansd., e.e. Steen Beck
d. 1648 136, - Jacob 295, - Margrete 109, - Sofie Hansd. 157.
Lippe, Christoffer von der, dr. 85f.
Lisbet Pedersd., e.e. den landsfor
viste Peder Koefod 141.
Low, Jacob, i Nr. Børringe 55.
Ludvig Nielsen, arkelimester i
Landskrone 125.
Luetzen, se Cuntzen.
Lunge, Ide, e.e. Palle Rosenkrantz t.
Krenkerup 157,-Lisbet Jørgensd.
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(Dyre), e.e. Palle Axelsen Rosenkrantz d. 1642 120, 263, - Margre
te, e.e. Mogens Henriksen Bille,
lensmd. på Koldinghus d. 1648 29,
38, 40, 42, 50, 69, 77, 88f., 100,
123, 163, 204, 256f.
Lunov, Ove 59.
Lyder Henriksen, rådmd. i Kolding
286.
Lüders, Borchart, kongens køkken
skriver 134.
Lydervalt (Lyderwalt), Baltzar, hop
mand 205, - Morten, kapt. 78.
Lygtemager, Hans, sejllægger og
kompasmager 15.
Lykke, Falk Eriksen, ob., lensmd. i
Skt. Peders kl. i Lund 1627-50 d.
1650 45,63f., 160, 250, 283,301, Frands Henriksen, lensmd. på
Dronningb. 1647-48 27,30,157, Hans Eriksen d. 1648 59f., - Kaj
Frandsen 19, - Karen Hansd., e.e.
Gabriel Christoffersen Kruse,
landkomm, i Skåne d. 1647 52, Niels, ritm. 214, 294, - Valdemar,
kapt. 115, 131, 220, 268, 294, 298.
Lysander, forfatter 61.
Lützow, Anne Sofie 51, - Hugo, kam
merjunker 115f., 220.
Læsemester, Søren, mag. i Arhus
139.
Machabæus, Bjørn 53, 206.
Macha’e’n, Wenceslaus, landflygtig
bøhmisk præst 134.
Mads Frandsen, gårdforsidder 224,
247, -Jensen, rådm. i Vejle 286, Mortensen, tolder i Øresund,
skibsreder 123.
Magdalene Sibylla, enkeprinsesse
(34), (151), (196L), (213), (231),
(258).
Makey (Makay), greve 41, 103.
Malene, hr. Jacobs i Kalvehave 46, Skinders, i Nykøbing F. 217.
Mander, Karel van, maler 313.
Maren, Jens Christensens i Holbæk
170,179,-Jens Iversens, hosp.lem
i Horsens 296, - mag. Jens Krags i
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Århus 139, - e.e. Poul Mikkelsen
76, - Albritsd. 98, - Christensd.
66, - Jensd., i Varde 45f., - Nielsd.,
tiendeforp. 174, - Olufsd., g.m.
forp. på Abrahamstrup Christen
Bollesen 207f., - Steensd. 146.
Margrete, afd. Laurids Nielsens 118,
- Andersd., se Thott, - Dragers, i
Nykøbing F. 217, - Johansd. 122.
Markdanner, Caspar 156, - Henrik
304.
Marselis, Gabriel, kongens faktor i
Amsterdam 193, - Leonhard, kon
gens faktor i Hamborg 261f., 300.
Marsvin, Eline Jørgensd., e.e. Knud
Rudd. 1611 157,-Else 301,-Hel
vig Ottesd. 156,-Jørgen Pedersen
17, 97, 145, 147, - Karen Ottesd.
156, - Margrete Ottesd., e.e. Jør
gen Urne d. 1642 68, 157, 189,
227, - Otte d. 1649 144,163f., 210.
Martzen, Melchior, bogtrykker i
Kbh. 307.
Mathias Ibsen, borger i Hobro, toldforp. 132, 165, 172, 184, - Jensen,
af Ringkøbing 54.
Mathis Johansen, skipper 50.
May, Søren, sgpr. i Holbæk 47.
Meier, Bernt, skriver og ridefg. på
Sølvesborg 187.
Merckel, Hans, fiskem. på Kbh. og
Fr.borg len 79f., 260.
Merle, Nicolaus von, kgl. staldme
ster 22.
Meyer, Hans, rotgieter i Helsingør
13,(15).
Meyers, Peter, borger i Lybæk 50.
Mikkel Mogensen, herredsfg. i
Horns h. 27, - Thygesen, rådm. i
Randers 125.
Modes, Gesebrecht, e.e. skibskapt.
Robert Willomsen 34.
Mogens Eriksen, provst i Lister h.
88, - Gregersen, hosp.lem i Sla
gelse 31.
Moltke, Jochum, boghdl. i Kbh. 67.
Monrad, Christian Eriksen, elev i So
rø skole 300, - Erik, dr. teoL, bi
skop i Ribe (88), (226), (230),
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(249), (253), 286, (298), 300, - Fridericus Eriksen, elev i Sorø skole
300, - Janus Eriksen, elev i Sorø
skole 300, - Johannes Eriksen,
elev i Sorø skole 300.
Moritz Sørensen, kapellan i Skæl
skør 134.
Mormand, Christoffer 152, 160, Corfitz d. 1648 145, - Herluf 192f.,
242.
Mors, Hans, giarm. på Kbh. slot og
len 113.
Morten Christensen, forhdl. af ulov
ligt øl 314, - Ibsen, værtshushol
der i Ballerup 80, - Knudsen, tiendeforp. i Balle 174, - Madsen, dr.
teoL, biskop i Arhus 185, - Mikkel
sen, proviantskr. 31.
Most, Beate, jfr. 53, - Falk 53.
Mumme, Johan, af Rotterdam, par
ticipant i laksefisken på Island 22.
Munck, Anne, g.m. rådm. i St. Hed
dinge Tillemand Knudsen 284f.
Mund, Kirsten Clausd. 88, 202.
Munk, Anne Frederiksd., jfr. 192f., Dorte Frederiksd. (Lange) 156, Edel Frederiksd. (Lange), jfr. 193,
-Jørgen Frederiksen (Lange) 193,
230E, - Sofie Frederiksd. (Lange),
jfr. 231.
Myllen Kock, Hendrich zur, i Christianpris 49.
Müller, Henrik, se Henrik Møller.
Møller, Ane Catrine Henriksd. 36, Henrik, tolder i Kbh. 36f., (96),
112, 216, 251, 258, - Jens Thom
sen, møller i Nebel 209, - Niels
Jensen, møller i Nedermølle 268,
-Torkel, møller i Wiste 251.
Neumann, Ludolphus, dr. med. 47.
Nicolaus Hansen, skibskapt. 51.
Niels Andersen, salpetersyder i
Skanderb. len 187, - Ebbesen, tøjhusskr. 242, - Erlandsen, kgl. telt
mager 307, 313, - Frandsen, byfg.
i Vordingb. 23, - Iversen, byfg. i
Kolding 266, - Jensen 227, - Jen
sen, elev i Sorø skole 143, - Laurid

sen, elev i Sorø skole 275, - Mad
sen, hosp.lem i Horsens 170, Madsen, præst i Væ 26, - Mogen
sen, møller i Vingsted ml. 107, Nielsen, sgpr. t. Gamborg 171, —
Olufsen, i Gedved 202, - Olufsen,
fiskem. på Kronb. len, provst t.
Jelling provsti 20, 199, 203, 214,
240, 260, - Pedersen, birkefg. i
Viby birk 101, - Pedersen, elev i
Sorø skole 210, - Pedersen, forst. f.
Vartov hospital 47,72, - Pedersen,
hosp.lem i Helsingør 80, - Peder
sen, tiendefæster i Ejerslev 290, Poulsen, sgpr. t. Hisholt og Farholt 297, - Poulsen, sgpr. t. S. Om
me og Hoven 225, - Rasmussen,
herbergsholder i Roskilde 61, Sørensen, kannik i Lund 216, Thomsen, dødsdømt rytter 289, Aagesen, valkemøller i Kbh. 226.
Normand, Ernst, lensmd. på Koldinghus 1631-43 d. 1645 (189), Joakim 130.
Numme Lauridsen, af Pelworm 265.

Oem, Claus, voldmester 121.
Oldeland, Hans Hansen d. 164169, Hans Hansen, elev på Sorø 69, Melchior, rentemester d. 1648
135,- Tale, jfr. 126.
Oldenborg, Helmer von, tjenstgø
rende i det kgl. køkken 28.
Olmerstorff, Niels Laursen, forp. af
Klingstrupgd. 257.
Olpmand (Ulpman), Henrik, gart
ner på Fr.borg 49, 56, 73, 119.
Oluf Gudmandsen, borger i I^andskrone 219, - Henriksen, skipper i
Kbh. 117, - Henriksen, studiosus
208, - Jensen, trompeter i Vejle
88, 129, - Jespersen, hosp.lem i
Helsingør 31, - Johansen, kannik i
Lund 216, - Lauridsen, møller i
Vingsted ml. 107, - Nielsen, døds
dømt 274, - Pedersen, kromand i
Køge kro 53, - Torstensen, drabsoffer 131.
Orning, Jørgen, underadm. d. 1644
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86, 190, 227, - Kirsten Jørgensd.,
jfr. 86, - Søren 212, - Vil Jørgen
sen, elev på Sorø 86, 212.
Osede, Gert von, postm. i Kbh. 20.
Otte Thomsen, sgpr. t. Haslund og
Ølst 59.
Otterwisch, Sibilla aus dem Winkell
von 150.

Pantoxa, Manuel, spansk købmand
137, 170.
Papenheim, Jobst Frederik von,
lensmd. på Nykøbing og Alholm
1642-50 70, 75, 89, 99, 104, 136,
153,160,168, 196, 217f., 223, 278.
Parsberg, Anne, jfr. 144, - Eline
Olufsd. 157, - Else Olufsd. 157, Frederik Nielsen 69,105,133,156,
160,206, - Ingeborg Nielsd. 157, Manderup Frederiksen 69, 206, Niels Frederiksen 156, 160, 220, Niels Vernersen 157, - Oluf, rigs
råd, lensmd. på Skanderb. og
Åkær 1646-50 38, 65, 77, 81, 85f.,
90f., 99f., 105, 115, 129,131f., 136,
138ff., 150, 154, 157, 160, 173f.,
177,182,195E, 202,220,224,233,
237, 243f., 247, 260, 268, 270f.,
294, 298, - Sofie Nielsd. 105, Verner Frederiksen 144, 206, 256,
-Vilhelm 150.
Passow, Hartvig 204.
Pauli, Simon, dr. 52, 101, 147.
Pax, Morten Christoffersen d. 1646
60, 193.
Peder, sgpr. t. V. Hæsinge 128, Andersen, borgm. og tolder i Kalundb. 294, - Bendixen 249, Bertelsen, Ide Rantzaus fuldm.
157, - Boesen, tiendefæster i Ger
lev 207, - Hansen, borger i Hasle
176, - Hansen, fange på Bremerh.
243, - Hansen, skriver på Skan
derb. slot 182, - Jensen, byfg. i
Bergen 140, - Jensen, elev i Sorø
skole 212, - Joensen, handelsmd. i
Helsingør 73, - Johansen, skipper
122, - Jørgensen, i Nykøbing S.
133, - Knudsen, sgpr. til Lindelse
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143, - Lauridsen, fange på Bre
merh. 120, - Lauridsen, tilsynsmd.
v. Islev marks enge 27, - Laurit
sen, portner på Bremerh. 40, Mogensen, elev i Sorø skole 88, Nielsen, i Kolding 241, - Nielsen,
borger i Kbh. 277, - Nielsen,
borgm. i Roskilde 186f. - Nielsen,
fuldm. 30, 181, - Nielsen, grunde
jer i Kbh. 320, - Nielsen, renteskr.
222, - Nielsen, ridefg. på Koldinghus 100, 109 (denne?), - Nielsen,
tiendefæster i Ejerslev 290, - Olufsen, i Helsingborg 178, - Olufsen,
konst. landsd. på Bornh. 200, Pedersen, i Hornbæk 201, - (Peter
Petersen), berider på Antvorskov
270, 284f. - Pedersen, elev i Sorø
skole 140, - Pedersen, slotsskr. i
Kbh. og skriver på det ny bryghus
96f., Ulf., 114, 127, - Pedersen,
tiendeforp. på Akær len 174, Poulsen, kirketjener (fmtl. = kir
kebonde) 53, -Terkelsen, landsd.
på Møn 16, 234, - Thomesen, i
Pjedsted 100, - Thygesen, bad
skær i Hillerød 47, 56, -Tygesen,
Ingeborg Arenfeldts komand 120.
Pentz, Adam Henrik, hofmarskal 21,
41,43f., 51,62, (62), (73), (114f.), Jacob, fabrikant 250f., - Øllegaard, e.e. Hartvig Passow 204f.
Petz, Jacob, fabrikant 229.
Philander af Sittwald, forfatter 61.
Philip, hertug. Fr. 3.s fætter 313.
Piper, Gert, farver på Holmen 73,
88.
Plato, Abraham 36.
Plattenslager, Anders, violist og cornetist 130.
Plessius, Morten 79.
Podebusk, Henrik Clausen, landkomm. i Fyn 64,157,160,197,219,
273, 288.
Pogwisch, Frands Hansen, lensmd.
på Stjernholm 1646-48, på Hald
1648-55 16, 53, 60, 81, 90, 135,
149f., 157f., 160, 179E, 183, 190,
196, 207, 215, 219, 237, 243, 260,
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273f., 276,283f., 299,306, - Hans,
lensmd. på Hindsgavl 1621-27
177, - Henning Hansen, landsd.
på Fyn 16,42,45, 64, 67,135,160,
(176), 177,192,197, 219,234, 240,
247, 251, 257, 295, - Laurids, de
signeret lensmd. på Christianspris
42, 45, 49, - Otte, lensmd. på
Fr.borg 1648ff. 19, 21, 24, 27, 30,
39, 41, 51, 56, 59, 78, 89, 92, 101,
108, 110, 115f., 119, 130, 157, 160,
162,176,186,196, 207, (208), 215,
220f., 228f., (232), 237, 246, 249,
259, 273, 277, 288, (289), 303.
Pohl, Alhed, på Lyngballegård 241.
Pompe, Hans 214, - Hendrich 214.
Pont, Maturin de, hoffourér 27.
Pors, Kirsten, jfr. 293, - Rudbek 160,
293.
Postbud, Knud, postbud 263f.
Pouch, Ludvig, dr. med., medicus i
Ribe 96.
Poul Carstensen, skriver på Nykø
bing slot 104, - Christensen, sgpr.
t. Henne 225, - Hansen, i Malmø
216,-Mikkelsen 76.
prinsen, se Christian, den udvalgte
prins.
prinsen af Oranien 196f., 209.
prinsesse, Fr.3.s datter, se Frederik
ke Amalie.
prinsessen (enkeprinsessen), se
Magdalene Siby 11a.
Prip, Iver, direktør f. kobberbjerg
værket i Norge 193.
professorerne i Kbh. 59, - i Sorø
151f., 240.
proviantskriveren 78.
præsten på Chr.havn 73, - i Ilandskrone, se Jens Kjeldsen, - i Lysabild 261.
præsterne på Chr.havn 90, 103.
Qualen, Claus von, amtm. t. Zismar
og Kiel 85, 267.
Qvitzow, Ejler d. 1640 192, 219, 251,
- Erik 131, 160, 219, 270, 302, Henning 160, 219, - Otte 160.

Raffuen, Peder, kirkeværge i Vindin
ge 306.
Ramel, Anne, e.e. Malte Juul,
lensmd. i Kristianstad d. 1648 76,
89, 264, 300, - Henrik Henriksen,
hofm. på Sorø og lensmd. på
Børglum kl. 1640-49, i Herreds
vad kl. len 1650-52 27, 41, 68, 88,
98, 107E, 109, 111, 128, 130, 134E,
148f., 160f, 178, 202, 213, 233,
304.
Randulphus, Envaldus Nicolaus, for
fatter 75.
Rantzau, Christian, lensmd. på
Rendsborghus og Tranekær
1649-59 13, 63, 68, 89, 145, 237,
258ff., 261, 283f. - Frands 160, Frederik Frandsen 109, - Henrik,
rigsråd 173, 233, 247, 299, - Hen
rik, t. Smoel 157, 258, - Ide, e.e.
Henrik Rantzau t. Smoel 157, 258,
- Poul, hofkansler og drost i Bram
sted 85, - Sofie, e.e. Mogens Gyl
denstierne 171.
Rasch, Georg, kannik i Lund 216, Jørgen, kgl. lutenist 107.
Rasmus Hansen, skovrider i Fr.borg
len 90, - Hansen, smed på Koldinghus 295, - Ibsen 75, - Knud
sen, i Vengegård, delefg. i Skanderup birk 132, - Lauritzen,
borgm. i Bergen 48, - Nielsen, i
Arhus 174, - Nielsen, underfg. i
Århus hospital 139, - Rasmussen,
skibsreder i Kbh. 1221., - Søren
sen, ridefg. i Heine Kirke len 313.
Rebslager, Jens Lauridsen, i Nykø
bing F. 218.
Reckentin, Maria von 150.
Reederen, Erhart von, person i kgl.
tjeneste 110.
Reedtz, Frederik Pedersen, rigsråd,
lensmd. på Vordingb. 1632-60 16,
23f., 75, 89, 98, 106E, 112, 149,
159E, 162,167,183,191f., 193,198,
229,233,237, - Peter, da. resident
i Frankrig 210, 268, - Steen 300, l ønne 300.
Reinert Peitersen, kontrafejer 29.
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Reinschik, svensk over kam mererer
263.
Reisener, Hans, dr., fattigforst. i
Kbh. 50.
rektor v. Kbh. universitet 59.
Remmer, Henrik Wickmand, kgl. sa
delmager 62.
Rennsberg (Renssberg, Regnspurg,
Rensburgh), Gabriell, oblt. 150f.,
160.
Rennsberg, Magdalena Sibilla von,
datter af foregående 15Of., 287f.
rentemestrene 28, 78, 71, 82, 107,
115f., 121, 152, 307, se også Steen
Beck, Oluf Daa, Melchior Oldeland og Jørgen Rosenkrantz.
Resen, Hans, dr. 199.
Reventlow, Ditlev, ty. kansler,
lensmd. på Romsdal 1639-46, på
Haderslevhus 1642-49 82, 211.
Rhoden, Henrik Achatius von 157.
Rhodius, Johannes, læge 103.
ridefogden på Bornholm 159, - på
Kronborg 199, - på Kbh. len 128.
rigens marsk, se Anders Bille.
Ringkøbing, Thomas Jensen, i Am
sterdam 273.
Ristius, Johannes, forfatter 61.
Robert Willomsen, skibskapt. 34.
Rock, Peder, da. resident i Holland
22.
Rodsteen, Erik Steensen 69, - Helvig,
jfr. 211, - Jacob Knudsen 70, - Jens
Steensen 69, - Knud Markorsen d.
sen. 1648 69, - Lisbet Steensd., e.e.
Jørgen Orning d. 1644 227, - Mar
kus (Markor) Knudsen 70, 211,
220, - Steen 69, 156.
Rohr, Carl von 88, 202.
Rolland Andersen, rådm. i Middel
fart 287.
Rondrup, Anders, mag., kannik i Ri
be 96.
Rosenberg, Frands, mag., biskop i
Viborg 116, (219), (230), (260),
284.
Rosenkrantz, Birgitte Pallesd., jfr.
263, - Edel 156f, - Erik, lensmd.
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på Halmstad slot d. 1637 65,134, Erik Holgersen, lensmd. på Halstedkl. 1642-51 34, 89, 98f., 153,
160, 167E, 196, 226f., 237, 240,
256,278, - Gunde, lensmd. på Ka
lø 1648-6016f., 40,63,77,90,109,
132, 135, 148f., 160L, 178f., 183L,
192,197,216,224f., 237,243,245,
247,251,257,260, 274f., 287,301,
304, 313, - Holger, t. Frøllinge
161, 226, - Holger Børgesen(?) 77,
- Jørgen Holgersen, øverste ren
temester 105, 160, 175, 181, 263,Jørgen Pallesen 263, - Ludvig 56,
- Mette Holgersd., e.e. Niels Vind,
lensmd. i Kbh. 1641-46 d. 1646 77,
87, - Niels Pallesen 69, - Oluf,
kongens sekr. 267, 283, - Palle
Axelsen, lensmd. på Alholm og
Nykøbing 1629-42 d. 1642 120,
157, - Palle Børgesen, lensmd. på
Lundenæs 1648-51 69, 160, 175,
197, 237, - Sofie Jacobsd. 157.
Rosenvinge, Steen Villumsen, Hol
mens adm. 1613-30 d. 1647 71.
Rostrup, Gunde 215.
Rotgieter, Felix, rotgieter 28.
rotgieteren i Helsingør 56, 61.
Rothe, Henrik von, i Helsingør 232.
Rothkirck, Wentzel, lensmd. på Ant
vorskov og Korsør 1631-56 22, 25,
31, 45, 55, 63, 68, 75f., 77, 86, 89,
107, 109, 115, 121, 137, 141, 160,
162,196,198,204,206, 208L, 229,
237, 243, 265, 270, 285, 290,
297f., 299f„ 307.
Roye (Reoy), Jean, herbergsholder i
Kbh. 36.
Rublachert, Johan Georg, apoteker
på Bornh. 28.
Rud, Lene, e.e. Jørgen Grubbe d.
1640 157, - Lisabet Corfitzd. d.
1649 156, (253).
Rumler, Poul, møller i Esrum 48.
Rumor, Detleff, rytter 269.
Rvtter, Jørgen, vinhdl. i Nykøbing F.
136/
Røring, Peder, borger i Alborg 214.
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Salomon, mester, i Hillerød 101.
Salun Pedersen, hosp.lem i Roskilde
14.
Sandberg, Abel Ulriksd., e.e. rentem. Melchior Oldeland d. 1648
49, - Henrik, oblt. 156, 248.
Sander Hansen, tidl. skriver på Roskildegårds len 24f., 65, 187.
Sax, Hartvig, forp. af Lønborg Bi
spegård 175.
Schmaldtz, Stephan, berider på Sorø
304.
Schreder, Peder Christensen, i År
hus 139.
Schuldt, Christoffer, dr., apoteker i
Odense 216, (217).
Schulte (Skult), Jørgen, t. Finstrup
119E, 152, 160, 243.
Schørenborg, Hans, borger i Lund
56.
Secher, Claus, gartner i kongens
køkkenhave v. Kbh. 43.
Seefeld, Jacob 222, - Jørgen Chri
stoffersen, rigsråd, landsd. i Sjæll.,
lensmd. på RingstedkL 1630-62
15f., 55,63,82,89,105ff, 111,121,
131, 133, 160, 162, 191, 198, 229,
233f., 237, - Jørgen Enevoldsen,
lensmd. på Hald 1637-48, på Nedenæs 1648-51 89, 133, 135, 154,
156, 183, 276, 300, - Knud 156, Sofie,jfr. 213, - Viffert Christoffer
sen 212.
Seef (Seuff, Søuff), Jacob, kromand
på Fr.borg 23f.
Seffn, Jacob, hofskrædder 279.
Sehested, Birgitte Clausd., e.e. Hans
Eriksen Lykke d. 1648 59f. - Chri
stian Thomesen, rigsråd, kongens
kansler 16, (17), 25, (42), (45),
(59f.), (66), 68, (70), (75), 82), (86),
(91), (95), (120), (128), (131), (144),
(152f.), (155), 157, (157), 160,162),
(164ff), (171), (173f.), 176, (179),
(181), (184), (187), (204), (216),
(218f.), (222), (224f.), (241f.),
(244), (251), (274), (286), (290),
(302), (312), - Hannibal Clausen,
rigsråd, statholder i Norge,

lensmd. på Aggershus 1642-51 16,
57, 105, 146, 193, 203, 265, - Ka
ren Clausd. 133, 156, - Mogens
Clausen, lensmd. på Bøvling
1646-51 90, 134, 149, 158, 160,
237, 298, 300, 303.
Sested, Claus Alexandersen, lensmd.
på Hindsgavl 1643-49 d. 1649 7,
13, 38, 64, 75, 165, 226.
Sevold Thomissen, mag. 252.
Sidow, Georgius, diskantist 47.
Sidsel, e.e. tiendefæster Peder Boesen i Gerlev 207, - Pedersd. 219.
Siile (Sidsel) Andersd., e.e. hofpræ
dikant Oluf Vind d. 1646 29.
Simon Jonsen, visitør i Øresund 33, Olufsen, kirketjener (fmtl. = kir
kebonde) 53.
Skade, Otte 246, 266, - Ove 62, 160.
Skeel, Albret Christensen, rigens
adm. d. 1639 72, 223, - Beate 135,
-Christen Albretsen, landkomm. i
Sjæll. 65 (denne?), 105, 107, 115,
130, 143,160, 171,193, 203f., 233,
260,276,-Christen Jørgensen 72,
109,135, 214, 263, 276, - Christen
Ottesen 109, - Ide Ottesd. 109.
Skielderup, Jens, biskop over Bergens stift 127.
Skinkel, Laurids 75,160,178, - Mor
ten Nielsen, elev på Sorø 69,207, Niels d. 1641 65, 69, - Niels, elev
på Sorø 211.
Skomager, Christen, tenorist i kon
gens kapel 130.
Skomager, kongens 62.
Skouff, Jesper, i Ronneby, partici
pant i potaskeværk 25.
Skouvart, Albret, borger i Kbh. 193.
skovrideren i Kbh. len 104.
Skriver, Christoffer, i Hillerød 110.
skriveren på Hindsgavl slot 165.
Skræder, Herman, borger i Roskilde
117.
Skult, Frantz, borgm. i Ringsted 116.
Skøite, Hans, se Hans Gøyte.
Skaaning, Peder Knudsen, fiskal på
Bremerh., tøjhuset og Båden 90.
Slebusk, Hendrick, vinskænk hos
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hertug Hans af Slesv.-Holsten
112E
Slemand, Hans, hosp.lem i Roskilde
31.
slotsfogden på Koldinghus, se Jacob
Johansen og Mourids Wurdmand.
Smalkall, Hans, ejer af Hjortholm
ml. 36.
Smed, Enevold Brun, i Hillerød 110,
-Jens, i Christianpris 49, - Peder
Jensen, i Roskilde 143.
Smid, Daniel Valentinsen, i Nykø
bing S. 133.
Smidt, Enevold, mester i Hillerød
304.
Snedicher, Hans, mester i Hillerød
304.
Snedicker, Hans, mester på Kronb.
63.
snedker, kongens, på Fr.borg og
Kronb. 228.
Sofie, hertuginde? 76.
Sofie Amalie, Fr. 3.s dronn. 46,
(54f.), (102), (121), (156), (196f.),
(202), (258).
sognepræsten i Grenå 87, - i Skarum
(Alsted s.) 283, - i Slangerup 110, på Vesterlands Før 249.
Sorg, Morten, kgl. vinskænk 122.
Sparre, Anne Villumsd., e.e. Laurids
Grubbe d. 1639 157, - Glaus 161,
185, - Susanne Jensd. 156.
Spend, Niels Ghristensen, mag.,
Holmens sgpr. 55.
Sperling, Otte, dr. med. 35.
Splet (Split), Henning (Henrik),
slotsfg. på Skanderb. 100, 163.
Split, Lyder Henriksen, rådm. i Kol
ding 163.
Staffen Nielsen, Niels Krags fuldm.
266.
Staffroffski, Foca, grundejer i Kbh.
122.
Stager, Mikkel, grundejer i
Ghr.havn 61.
staldmester, kongens 53.
Staverskov, Sofie Fastisd., e.e. Lau
rids Ebbesen Udsen 211.
Steding, oblt. 100.
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Steensen, Christoffer Hansen, ob.,
landkomm i LolL 70, 120, 160, Erik 157f., 160, 293, - Hans Chri
stoffersen 70, - Knud Christoffer
sen 70, - Vincents Hansen, landsd.
på Langeland 16, 68, 145f., 234.
Steenwinkel, Oluf, bygm. 108, - WiL
lom von 185.
Stegman, dr. 67.
Stephanius, Stephen Hansen, mag.,
historiker 67.
Sterche, Erkart, trompeter 186.
Sternberg, Christoffer 109f.
storfyrsten af Moskva 261, 283.
Straus, Nicolaus, løjtn. 205.
Stoffken, Poul, østersforp. 262, 264.
Suane, Oluf, kapellan v. Lund dom
kirke 297.
Suench, Christoffer, kannik i Lund
216.
Suitzer, Hans Ulrick, mestersvend
(smed) på Bremerh. 29,33,35,37,
(53).
Sundtum, Arent, vejer, vrager, tæller
og måler på Bremerh., proviant
huset og tøjhuset 49.
Svave, Jørgen 160.
Sven Albretsen, præst i Århus 139.
Svend Hansen, sgpr. t. Brønnestad
221.
Svenske, Peder, forp. af ladegdene v.
Kbh. og Fr.borg 44, 58f.
Sverus, Christian, apoteker i Nak
skov 90, 266.
Søren Andersen, mag., i Ribe kapitel
239, - Ibsen, snedker på Bremerh.
21, 44, - Jensen, i Viuf 286, - Jen
sen, borger i Chr.havn, potaskefa
brikant 78, 200, - Knudsen, i Vej
le, fuldm. v. Jelling provsti 203, Lauridsen, kongens rustvogns
kusk 264, - Nielsen, i Hobro 148, Poulsen, borgm. i Kristianopel
104f., - Poulsen, mag., sgpr. i Slan
gerup 110, - Terkelsen, tolder i
Gliickstadt, bogforlægger 58, 61.
Tanck(e), Morten, da. resident hos
generalstaterne 22, 99, 133.
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teologerne v. Kbh. universitet 123,
204.
Thim (Thiim), Stefan, major o. skån
ske reg. 203, 277.
Thomas, Johan Ulrik, berider 291.
Thomas Jensen, elev i Sorø skole
143, - Pedersen, på Aalegaard i
Han h. 148, - Pedersen, elev i Sorø
skole 140, - Sevoldsen, elev i Sorø
skole 253.
Thomis Andersen, renteskr. 21.
Thott, Else Andersd. 26, 60, - Hen
rik Christensen, lensmd. på Dronningb. 1648-57 20f., 30, (59), 60,
63, 77, 90, 115,149,160,196, 205,
237, 243f., 260, 278, 287, 296,
299, 301E, 320, - Kirsten, jfr. 299,
- Margrete Andersd. 26,60, - Otte
Tagesen 40, 120, 160, 181, 220,
222, 226, 273, 288, 290, 293, 301,
304, 313, 320, - Tage Ottesen,
rigsråd, lensmd. på Malmøhus
1632-51 16, 47, 55, 68, 85f., 89,
122, 130, 138f., 144f., 157, 160,
165, 178, 184f., 187, 191, 194, 212,
216, 222, 233, 237, 243, 250,
289f., 29HF., 297, 302, 304, 307.
Thrane, Laurids Christensen, teolog
79.
Tillemand Knudsen, rådm. i St.
Heddinge 284f., - Villandsen,
mag., slotspr. på Fr.borg 25.
tolderen i Kolding 269, - i Kbh., se
Henrik Møller.
tolderne i Sundet, Øresund 29, 34,
41, 50, 72, 76, 95f., 101, 103, 106,
112f., 115, 128, 134, 320, se også
Jonas Heinemark og Mads Mor
tensen.
toldskriveren i Kbh. 96.
komas Nielsen, tingfg. i Børringe kl.
birk 144f.
Trane, Peder Jacob, mag., skoleme
ster i Kolding 277.
Troels Lauridsen, participant i pota
skeværk 25, 104.
Trolle, Niels, rigsråd, viceadm.,
lensmd. på Roskildegård 1641-56
14,16, 24f., 31E, 54f, (61), 65f., 77,

87, 89, 97f., 106, 121, 130, 144,
146E, 149,160,162,176,186f., 191,
198, 229, 233, 237, 242, 246, 283,
296E, 299.
Trunde Nielsdatter, dødsdømt 157.
Trælund, Peder Lambritzøn, kapel
lan i Kliplev 267.
Tulli Hansen, herbergsholder i Lychebye 270.
tøjmestrene på tøjhuset 258.
tøjvarterne på tøjhuset 228.
Ublacher, Caspar, gartner v. Rosen
borg 78.
Udsen, Laurids Ebbesen, lensmd. på
Saltø 1637-46 d. 1646 211.
Ulfeldt, Beate Christoffersd. 157, Bjørn Christoffersen, lensmd. på
Helsingb. 1649-50 34, 40, 124,
149, 154, 160, 164f., 1701., 178E,
181, 196, 198, 200, 212, 237, 243,
250f., 293, 297, 320f., - Christof
fer Knudsen, rigsråd, lensmd. på
Helsingb. 1629-49 16,44,47,63f,
68f., 86, 89, 131, 156, 160, 218,
233, 286, - Corfitz, rigsråd, rigens
hofmester, lensmd. på Møn 163451 og Hørsholm 1641-51 16, (19f.),
(49), 57, (87), 89, 98, (133), 160,
188, (197), 237, 267, 274, 278, Ebbe 181, - Ebbe Christoffersen,
lensmd. på Bornh. 1646ff. 63, 89,
146,152,157fK, 160,187,190,192,
194, 200L, 204, 237, 255f. - Ebbe
Jacobsen, lensmd. på Skivehus
1646-54 69, 90, 156f, 160, 179,
181, 197, 230, 237, 284, - Flem
ming Jacobsen, major, lensmd. på
Holbæk slot 1643-51 15, 69, 89,
115, 124, 130, 133, 160, 189, 197,
237, 241, - Helvig Bjørn, frk. 157,
- Knud Christoffersen, gen.krigskomm., lensmd. på Landskrone
1646-58 16f., 64, 76, 85f, 89, 95,
105f., 125,157,170f, 181,187,194,
196, 200f, 212,237,283, 290,294,
300, 306, 312 - Knud Jacobsen,
lensmd. på Dronningb. d. 1646
27, - Laurids Jacobsen, land-
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komm, i Fyn, lensmd. på Stjern
holm 1648-57 63, 70, 89f.,‘ 136,
144, 157, 160, 170, 173, 195E, 237,
243, 268, 270, 296, 299, 302, Marie Jacobsd. 189.
Ulli', Lars Jensen 195.
Ulf stand, Ingeborg Holgersd., e.e.
rigsadm. Jørgen Vind d. 1644 41,
138.
Ulpman, se Olpmand.
Ulrick, Michael, tenorist i kongens
kantori 215.
Unger, Hans Wulff 51, 86.
Urne, Axel 183, - Christian Jørgen
sen 68, - Christoffer Knudsen,
rigsråd, rigens kansler, lensmd. på
Dragsholm 1645-58 16,37,57,89,
95,98,106,138,142,146,157,160,
167, 193, 233, 237, 240, 243, 252,
257,291,296, - Frederik Knudsen
117, 157, - Johan 157, - Jørgen,
rigens marsk d. 1642 68, 189, 227,
- Karen, jfr. 220, - Knud Jørgen
sen 68, - Lisabet Sofie 156, - Mar
grete Lavesd. 156, - Palle 42, 120,
160, 198, 220, - Regitze, e.e. Jobst
Frederik von Papenheim d. 1649
237, 277f., - Sigvard Knudsen,
oblt., lensmd. på Tryggevælde
1641-50 40, 51, 66, 73L, 79, 89,
112, 160, 162, 171, 189, 191, 195E,
198f., 206L, 237, 243, 249, 252,
284L, 301, - Valdemar 157.
Urup, Axel, ob., lensmd. i Kristianopel 1648-51 37, 45, 63, 79, 89,
97f., 104, 143f., 154, 160, 164, 188,
192, 196, 237, 243, 256, 276, 295,
313, - Jørgen 160.
Valburg, Jokum, slotsfg. på Kbh. slot
113,276.
Valkendorf, Christoffer Henningsen
40, 157, 161, 216, - Henning Hen
ningsen, lensmd. på Odensegård
1628-55 16, 42, 45, 50, 55, 63, 67,
69, 74, 80, 89, 95, 121, 135, 140,
143, 146, 157, 160E, 195E, 198,
204, 237, 247, 257, 270, 299f.,

349

302, 306, 313, - Henning Hen
ningsen, søn af foregående 135 f.
Vallsøe, Hans Pedersen, studiosus
274.
Walter, Fester, kongens køkkenskri
ver (15), (86), 96, (125), - Jørgen,
oblt. 151, - Peder, værtshusholder
i Nyborg 153.
Wandal (Wandel), Bagge, informa
tor i navigation på Bremerh. 81,
246, - Iver, mag., participant i pot
askeværk 25.
Wartzald, Valentin Hansen, i Vinde
kilde 98.
Wasmut, Daniel, dansemester på So
rø 267.
Weker, Augustinus, bendrejer på
Fr.borg 49.
Wensin, Catrine, i Hamborg 181, —
Godske 30.
Weringe, Hans Sørensen, hosp.lein i
Århus 296.
Wesling, Hans, renteskr. 79.
Wespenøe, Jonas 88.
Westenie, Anne, jfr. 215.
Wetken, Hans Georg, fuldm. for D.v.
Holtze i Hamborg 54.
Vibe, Peder, rentemester, lensmd. o.
Apostels gods i Bergen 1640-52
104, 133,154,159E, 242, 246, 311.
Widricks, Hendrick, skipper 50.
Villads Christensen, artillerist 303.
Willum, greve af Nassau 99.
Willum, mester, Chr. 4.s mundkok
77, 156, - Sørensen, sgpr. t. Ruds
Vedby 297, -Thomissen, landsd. i
Blekinge, participant i potaske
værk 16, (25), 234.
Vind, Anne Henriksd., jfr. 212, - Else
Jacobsd., e.e. Knud Markör Rodsteen 69, - Holger 212, - Iver Ja
cobsen, rigsråd, lensmd. på Dalum
kl. 1645-59 16, 63, 160, 175, 212,
233, - Jacob Iversen d. 1607 212, Jørgen Jacobsen, rigsadm. d. 1644
105,138, - Niels Nielsen, lensmd. i
Kbh. 1641-46 d. 1646 77, 87, Oluf, hofprædikant, d. 1646 29.
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Winkler, Melchior, bogforlægger 75.
vinskænk, kongens 175 (på Fr.borg),
195 (i Kbh.), 259 (i Kbh.).
Vinstrup, Peder, dr. teoL, biskop i
Skåne 47, (90), 95, 119, (124),
125f., (154), (181), (187), 216,
(250), (289).
Winterberg, Henrik, kgl. vinskænk
19, 33.
Wintter, Paulus, fordrevet bøhmisk
præst 178.
Witt, Hans Johan, tilsynsmd. på
Kronb. 33f.
Vittrup, Barbara, e.e. kansler Chri
stian Friss d. 1639 68, 91, 98, 156.
Vogn Svendsen, sgpr. t. Vallensbæk
73.
Volchmarius, Fredericus, i Holsten
45.
Worm, Oluf (Olaus), dr. 147, 216.

Wulff Baldtzersen, krudtmager i År
hus 112.
Wulffersdorff, Wulff Gotfried von,
hofjunker 263.
Wurd(e)mand, Mourids, slotsfg. på
Koldinghus 71, 135.
Würger, Henrik, borger i Lybæk 64.
Zimmermand, Valentin, apoteker i
Landskrone 312.
Zitwes, Anne, jfr. 301.

Ørdtzen, Jaspar von d. 1649 144.
Ørdtzen, Jasper von, drost i Pinne
berg 264.
Ørn, Jacob, tidl. vicekapelmester 14.

Aarhus, Christen Hansen, konstabel
223.

Stedregister
Stedregisteret følger samme retningslinier som i Kancelliets Brevbøger 1646
og 1647, hvortil der henvises.

Abrahamstrup, slot og len 34f., 41,
70, 207, 237, 243, - vejrmi. v. A.
205.
Agedrup, gd., Odensegård len 299.
Ågerup, Hyllinge s. 310.
Aggebo, Valby s. 318
Ajstrup, Malling s.(?) 271f.
Algestrup, S. Asmindrup s. 296f.
Alle Helgens gods, Norge 243.
Allerup s. og by, Åsum h. 42.
Allese s., Lunde h. 313.
Alltieholte, Sølvesborg len 187.
Aime, Græsted s. 84, 316.
Als 277.
Alsønderup s. og by, Strø h. 93.
Amager 52, 127, 257, 277.
Ambdrup, hvor? 272.
Ammendrup, Helsinge s. 84, 318.
Amrum 262.
Amsterdam 273.
Andesløff, Vemmenhøg h. 138.
Andkær, Gauerslund s. 100.
Andrup, Trige s. 272.
Anna Rotunda, Skt., kirke, se Kbh.
Annisse s. og by, Holbo h. 316.
Annæ bro, Skt., se Kbh.
Antvorskov, slot og len 23,70,75,77,
86, 137, 141, 204, 206, 208L, 237,
(243), 247, 265, (270), 270, 284,
300, 307,-birk 91.
Apostels gods i Bergen, len 104, 154.
Arrerup, Rønneberg h. 280.
Arresø 39.
Arriskouff, Arreschou, Fers h. 275,
281.
Arskott 101.
Asbo, S., h. 295.

Ask, Astrup s., Ning h. 272.
Askildrup mark, Ølst s. 149.
Asmildkloster, len 180.
Asminderød s. og by, Lynge-Kronb.
h. 83, 314f.
Assens 129, 197, 238, - færge 121.
Assentoft, Gers h. 212.
Astrup s. og by, Ning h. 271f.
Aunsbjerg (Affuinsgd.), hgd., Lys
gård h. 17, 97.
Avnslev s., Vindinge h. 153.

Badstrup, Uggeløse s. 94.
Badstrup, Vamdrup s. (?) 220.
Bakkebjerg, Blistrup s. 84, 317.
Balle, Odder s. 174.
Ballerup, Kongens gård i 80.
Bannebjerg, Valby s. 318.
Barckager, Skåne 126.
Barsebæk, hgd. og kirke, Skåne 187,
304, 307.
Basballe, Agri s. 272.
Battrup (Bastrup), Tiset s. 272.
Beder s. og by, Ning h. 271.
Bejstrup s. og by, 0. Han h. 184.
Beidringe, len 152.
Belteberg, hgd. og ml., Skåne 188,
192.
Bendslev, Krummerup s. 310.
Bereløffue (Berretøffte), Skåne 295.
Bergen 48, 104, 165, - stift 127.
Bersodde, skanse/fæstning 223, 299.
Biellerup s., Skåne 297.
Bildsø, K. Stillinge s. 309.
Bistrup, Tikøb s. 83, 314.
Bistrup, Åstrup len 163.
Bjergager Hovgård, Åkær len 298.
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Bjerge h., Fyn 140.
Bjerge h., Skåne 125.
Bjerge, S., s. ogby, V. Flakkebj. h. 310.
Blekinge 25,85,105,164,234f., 239,
- landsting 16.
Blistrup s. og by, Holbo h. 83, 317.
Blæsinge, Havrebjerg s. 309.
Boefald, Sølvesborg len 187.
Boersted s., Skåne 126.
Boeslunde s., Slagelse h. 308.
Bogense 238.
Bolleskier, hvor? 270.
Bornholm 141, 146, 152f., 157, 159,
176,190,192,194,199ff., 234,237,
321, - landsting 16, - apotek 28, Sønder h. 153, - Vester h. 159, Øster h. 152.
Borrebye s., Skåne 218.
Borsholm, Hornbæk s. 83, 314.
Borup, Elbo h. 50.
Borup (Bourup), Søstrup s. 311.
Borød(gård), Pedersborg s. 88, 202.
Boserup, Esbønderup s. 144, 314.
Boserup, Toksværd s. 274.
Bosselund skov, Skåne 192.
Brabrand s. og by, Hasle h. 272.
Bramminge s., Gørding h. 266.
Brammingegård, hgd., Gørding h.
150.
Bramsløkke, hgd., Musse h. 120.
Bramsted 85.
Brandsted, Brantsted, Fers h. 28If.
Brandstrup, Tersløse s. 311.
Brandstrup kirke, Middelsom h.
260.
Braunschweig, se Brunsvig.
Brederød, Kregme s. 95.
Bredsten kirke, Tørrild h. 203.
Breegnholt, Rønneberg h. 305.
Bregne h., Blekinge 88.
Bregnerød, Søborg s. 315.
Bregnør (Brandøe), Drigstrup s. 211.
Bremen 19f., 243.
Bremerholm (Holmen), se Køben
havn.
Bromme s., Alsted h. 310.
Bronshøye, Arhusgård len 101.
Brunsuig, Kristianopel len 295.
Brunsvig 122.

Brøndbyøster s., Smørum h. 158.
Brønnestad s., Gønge h. 221.
Brøsserup, Fers h. 282.
Buerup s. og by, Løve h. 130.
Bæltet, se Storebælt.
Bøgebjerg, 0. (Bøgebjerg Øster),
Boeslunde s. 309.
Bøgeskov, Astrup s. 271.
Bøgvad, Egtved s. 143.
Bøhmen (bøhmiske) 134, 178.
Børgslum kloster, len 108, - ladegd.
108, - herred 244.
Børringe klosters birk, Skåne 144.
Børringe, N., Skåne 55.
Børstrup, Mårum s. 84.
Børup, Taulov s. 86.
Bøstrup, Sørbymagle s. 308.
Bøvling, slot og len 237, (300), - la
degd. 134.
Båhus, slot og len 99, 105, 142.

Catherina, kompagniskib 123.
Ghristianpris, fæstning 13, 42, 45,
49, 144, (177).
Christianshavn 39,45,49,61,67, 73,
78, 90, 103, 200, 234, 252, 257,
267, - kirke 73, 103, - den lange
bro ml. C. og Kbh. 61,-skansen på
C. 48, 67, - volden 67, - hospital
62, - Amagerstræde 61, - Vold
strædet 61.
Croy 101.
Dageløkke, Humlebæk s. 83, 315.
Dalby, K. Helsinge s. 311.
Dalby, Ramsø h. 297.
Dalby s. og by, Fakse h. 73f.
Dalbye skove, Skåne 222.
Danske Flye, Kristianopel len 295.
Danstrup, Asminderød s. 83, 315.
Delmenhorst 232.
Demstrup mark, Sjørslev s. 97.
Diernæs kirke, Sallinge h. 119f.
Ditmarsken 232.
Djurs Sønder h. 272.
Dragsholm, slot og len 57, 98, 138,
142, 237, 252, 296, - birk 98, 291.
Dragstrup, Søborg s. 83, 315.
Dragør, løbet om 261.

Stedregister

Dronningborg, slot og len 20f., 27,
30, 59, 72,115,171, 222, 237, 244,
301, - ladegd. 60, - mølle 72, slotskirke 20.
Drøsselbjerg, K. Helsinge s. 311.
Dunquerque 211.
Dybedal ml., Skåne 52.
Dybvad, kaptajnsgård, Gosmer s.
115, 131,298.
dyrehave, den nye, ml. Kbh. og Fre
deriksborg 26.
Dønnevælde, Græsted s. 317.
Ebbemaale, Sølvesborg len 303.
Ebberup, LI., Bromme s. 310.
Ebdrup s. og by, Djurs Sønder h. 245.
Ebeltoft 238.
Edslev, Kok s. 271.
Effneløff, l orne h. 295.
Egelstad, Fers h. 282.
Egense s. og by, Sunds h. 212.
Egense, V., Grindløse s. 45, 297.
Egerup, Boeslunde s. 309.
Eggeslevmagle s. og by, V. Flakkebj.
h. 308.
Egsmark, Dråby s., Mols h. 272.
Ejbye, Rye s. (?) 32.
Ejerslev s. og by, Morsø Nørre h.
* 290.
Ejlstrup, Mårum s. 84, 316.
Elbo h. 42, 145.
Elev s. og by, V. Lisbjerg h. 272.
Elkær, Malling s. 271.
Elmose, Malling s. 272.
Elsted s. og by, V. Lisbjerg h. 272f.
Eltang s. og by, Brusk h. 286.
Elvedgård, hgd., Skovby h. 192, 251.
Emdrup sø 118.
Endrup, Asminderød s. 83, 315.
Engelholmb, Skåne 126.
Engekofte, hgd., Skåne 77.
England 167.
Enslev, Kok s. 272.
Erdrup, Hemmeshøj s. 309.
Eriksholm, hgd., Skåne 187, 282.
Erritsø s., by og kirke, Elbo h. 123.
Esbønderup s. og by, Holbo h. 83,
314.
Esbønderup, LL, Ti køb s. 314.
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Esbønderup, N. (Strand), Græled s.
84.
Eskilstrup, Merløse h. 297.
Espe kirke og s., Sallinge h. 74, 114.
Espinge præstebol, Skåne 174.
Esrum kloster 28, 116, 232, - mølle
48.

Falslev s. og by, Onsild h. 173.
Falster 34, 89, 160, 213, 234, 237f.,
240, 277,-landsting 16.
Falsterbo 238.
Farholt s., Helsingborg len 47, 251,
297.
Farum s. og by 74 - sø 74.
Pastrup, Ning h. (?) 271.
Favrholm, ladegd., Lynge-Fr.borg
h. 249.
Feldballe birk 132, 245.
Fers h. 64, 279, 28lf., 295, 305.
Fersløffs, Rønneberg h. 280.
Fielkinge, Skåne 275.
Fieringtoffte s., Skåne 52.
Finderup s., Løve h. 311.
Firhøj, Søborg s. 83, 315.
Fjellenstrup, Gilleleje s. 83, 315.
Pjelsted s. og by, Vends h. 226.
Fjællebro, hgd., Sallinge h. 295.
Fladbro, Tånum s. 72.
Flakkebjerg s. og by, V. Flakkebj. h.
310.
Flemstofte, Krummerup s. 310.
Flensborg 256.
Flensborghus 211.
Flødstrup s. og by, Vindinge h. 211,
220.
Fløjstrup, Beder s. 271.
Fodby s., 0. Flakkebj. h. 144.
Folehaven ved Hillerød 18.
Forgyldte Haj, Den, koffardiskib
123.
Forlev, Vemmelev s. 309.
Fortuna Stork (?), koffardiskib 122.
Frankrig 167,211, 268.
Frederik, skib 262.
Frederiksborg, slot og len 13f., 17ff.,
21 f., 25,27,31,39,57, 62f., 74, 78,
90, (92), (101), 108, 110, 116, 162,
175E, 197, 207f., 228f., 232, 237,
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246f., 249, 289, 304, - badstuen
108, - skriverstuen 49, 277, - kan
celliet 23, 38, 289, - rustvognsstal
den 220, - Eiglebroen 304, - ha
verne 49, 56, 61, 73, 119, - krebsedammen 66, - kaningården 66, dyrehaven 26f., 66, 108, 176, Sparepenge 27, 29, 166, - Trane
mosen 304, - kroen 23E, 208,289,
- ladegden 44, 58f. - Jf. Hillerød.
Freerslev (Fersløfl), N. Herlev s. 94.
Freerslev s. og by, Ringsted h. 107.
Frenninge, Fers h. 281.
Froste herred, len 17, 148, 161, 222,
237, 279, - jf. Heine Kirke.
Fuglebjerg s. og by, 0. Flakkebj. h.
310.
Fuldborn, Skåne 63.
Fuldbro ml., Skanderborg len 132.
Fulden, LI., Beder s. 271.
Fulletoffte, Fultofte kirke, Skåne
158, 174, 250.
Fultofte, hgd., Froste h. 119.
Fuolbye, Forbye, Foedbye, præbende til Århus domkirke 52f.
Furesøen 74.
Fyn 70, 89, 114, 127, 131, 143, 146,
154, 160, 176f., 194f., 211, 229,
233f, 237f., 246, 261, 270, 273,
277, 288, 302, - landsting 16,182,
-stift 16, 74, 146, 195.
fyrstendømmerne 229, 258, 266f., jf. Slesvig og Holsten.
Færgelandet, på Loll. 256.
Fødingsholt, gd., Farholt s., Skåne
250.
Førslev s. og by, Ringsted h. 192.
Førsløff s., Skåne 126.
Fåborg 238,-kirke 119.
Fårdrup s. og by, V. Flakkebj. h. 308.
Gamborg s., Vends h. 171
Gammelstrup, Froste h. 88, 279
Gauerslund s. og by, Holmans h.
269.
Gedved, Tolstrup s. 202.
Gelsted s. og by, Vends h. 244.
Geneve 299.
Gentofte s. og by, Sokkelund h. 263.

Gerlev kirke, s. og by, Horns h. 207f.
Gerlev (GiersløfT) s. og by, Slagelse h.
137, 307.
Gestelev s. og by, Sallinge h. 46.
Gesten s., Anst h. 306f.
Gevninge s. og by, Volborg h. 297.
Giedinge, Skåne 275.
Giemsøe s., Sølvesborg len 187, 214.
Gierslev s. og by, Løve h. 311.
Giessinge, Giesinge, Malmøhus len
181,293.
Gimlinge s. og by, V. Flakkebj. h.
308.
Gislinge s. og by, Tuse h. 212.
Glumsø kirke, Tybjerg h. 106.
Gluckstadt 58.
Gosmer s. og kirke, Hads h. 220,
268, 294.
Gottorp 85, - kancelliet 265.
Greffue s., Skåne 126.
Grenå 87, 247, 257.
Grobye, Harjager h. 281.
Grundfør s. og by, V. Lisbjerg h. 272.
Gryderup, Boeslunde s. 309.
Græse s. og by, Lynge-Fr.borg h. 92.
Græsted s. og by, Holbo h. 84, 316.
Grøfte, Kindertofte s. 310.
Grønfeld, Agri s. 272.
Grønholt s., Lynge-Kronb. h. 93.
Gudbjerg s. og by, Gudme h. 312.
Gudbrandsdalens (Guldbrandsda
lens) kobberværk, Norge 193.
Gudsø ml., Taulov s. 170.
Guldbæk, 0. Hornum s. 168.
Gulland 209.
Gumløse s., Gønge h. 90.
Gunderup, Vrejlev s. 244.
Gunderslev s., 0. Flakkebjerg h.
310f.
Gundestrup, Tranbjerg s. 271.
Gundetved, hgd., Løve h. 130.
Gyldengård, gd., Bornholm 199,
201.
Gyllebo, hgd., Skåne 295.
Gøngeh. 212, 221,251.
Gørding h. 266.
Gørlev s. og by, Løve h. 311.
Gørløse s. og by, Lynge-Fr.borg h.
94.
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Haderslev 38,268, - kongens have 38.
Haderslevhus, slot og len 38, 181,
211, 268f.
Hadsted, Skåne 275.
Hagenskov, slot og len 74f., 95,
(197), 237.
Hagerup, Jørlunde s. 92.
Hagested s. og by, Tuse h. 212.
Hagsholm, hgd., Houlbjerg h. 244.
Hald, slot og len 40, 89, 135, (150),
171,237, 290.
Hald, Torup s. 39.
Haldagermagle, Krummerup s. 310.
Halkevad, Skørpinge s. 308.
Halland 152.
Hallelev, Sønderup s. 309.
Halmstad, slot og len 134f.
Haldstedkloster, slot og len 237.
Hamborg 19f., 35, 54, 170, 181, 218,
262.
Hammersgård, ladegd., se Kristianstad.
Hammersholt, N. Herlev s. 94.
Hammershus, fæstning og len,
Bornholm 153.
Han h. 248.
Han, 0., h. 163f.
Hansted kirke, Hillerslev h. 131.
Hariagger, St., Harjager h. 280.
Harjager h. 270f.
Harløse, Tjæreby s. 93.
Harpholt, Skåne 275.
Harrebierg, Malmøhus len 185.
Harreshøj, 1 ikøb s. 314.
Harrested, Skåne 244.
Hasle, Bornholm 176.
Hasle h. 272.
Hasle s. og by, Hasle h. 272.
Haslund s. og by, Galten h. 59, 149.
Hassing, V., s., Kær h. 298.
Hassing, 0., s., Kær h. 298.
Havelselille, Ølsted s. 95.
Havelsemagle, Ølsted s. 95.
Havnelev s., Stevns h. 284.
Havreballegård, slot og len 35, 132.
Havrebjerg s. og by, Løve h. 309.
Havreholm, Hornbæk s. 83, 314.
Heddinge, St. og LL, se Store og Lille
Heddinge.
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Hede (Hee), N. Bork s. 223.
Hedensted s. og by, Hatting h. 225.
Hee kirke og s., Hind h. 143, 145,
172, 286,-bro 285.
Hejninge s. og by, Slagelse h. 309.
Hellebæk s. og by, Lynge-Kronb. h.
83.
Hellerup, Toffte s., Rønneberg h.
280, 305.
Hellishøye, Rønneberg h. 305.
Heine Kirke, len 17, 148, 161, 222,
237, 313, -jf. Froste herred.
Helsingborg 165, 170, 238, 321.
Helsingborg, slot og len 34, 40, (63),
70, 149, (164), 179, 219, 237, 243,
276, 292.
Helsinge s. og by, Holbo h. 84, 318.
Helsinge, K., s. og by, Løve h.
Helsingør 13, 15, 18, 24f., 28, 31f.,
33, 38f., 56, 61, 73, 80, 99, 112,
127, 209, 228, 232, 238, 246, 292,
311,-hospital 25, 31, 80,179, 210,
289, 292, 31 If., - skole 312, - told
boden 32,72, - toldkisten 73,95f.,
115, 256, - jf. Øresund.
Hemmeshøj s. og by, Slagelse h. 91,
309.
Hemmingstrup, Valby s. 84, 318.
Henne s., V. Horne h. 225.
Herlev, N., s. og by, Lynge-Fr.borg
h. 94.
Herrested h. 99.
Herrestrup, Nordrupvester s. 310.
Herresvad kloster, len 34f., 40, 52,
108f., 115, 200,220,222,226,237,
276, 291f.
Herringe s. og kirke, Sallinge h. 74.
Herschend, Skanderborg len 173.
Herslev, Finderup s., Løve h. 311.
Herslev, Rønneberg h. 279.
Hersløff s., Skåne 218.
Hesbjerg, Søborg s. 315f.
Hesselballe, Hjortshøj s. 272.
Hesselballe, 0. Starup s. 286.
Hesselbjerg, Blistrup s. 83, 317.
Hessen 48.
Hestelund, gd., Hindborg s. 173.
Hienge, Heinge, Fers h. 198, 305.
Hiernerup, Skåne 126.
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Hillerslev, Hillerslev h. (?) 218.
Hillerup, Fårup s. 162.
Hillerød 14,181., 21f., 311., 47,51,56,
96, 101, 110, 249, - skole 51. - Jf.
Frederiksborg.
Hilleshøy, Rønneberg h. 280.
Hind h. 286.
Hindborg s, Hindborg h. 173.
Hindsgavl, slot og len 39,64,75,127,
165, 177, 237, 243f.
Hisholt s., Helsingborg len 297.
Hiøkøbing, Skåne 293.
Hjelmager, Skødstrup s. 272.
Hjorthedes, og by, Middelsom h. 81.
Hjortholm mL, Sokkelund h. 36.
Hjørring 238.
Hobro 132,148, 165,172, 184, 238, bro 132.
Hoffgaarden, Strø h. 95.
Holboh. 316.
Holbæk 47, 122, 238, - slotsbro 124.
Holbæk, slot og len 124, 237.
Holland 22, 122, 133, 167.
Holløse, Kvanløse s. 296.
Holløse, Vejby s. 84,319.
Holmans h. 42.
Holme s. og by, Ning h. 27 If.
Holmen (Bremerholm), se Køben
havn.
Holmstrup, Skt. Peders lands., Sla
gelse h. 308.
Holstebro 238.
Holsten 13, 30, 35, 45, 100, 113, 177,
211, 229, 232, 265f., 291. - Jf. fyr
stendømmerne.
Holt, Græsted s. 84, 317.
Horensgr., Astrup len 241.
Hornbæk s. og by, Lynge-Kronb. h.
201.
Horne, V., h. 286.
Horneby, Hornbæk s. 83, 314.
Horns h. 27, 297.
Hornum kirke, Alborghus len 179.
Horsens 170, 173, 238, - hospital
162, 170, 173, 225, 296.
Horserød, Hornbæk s. 83, 314.
Houf s., Skåne 126.
Houlbjerg h. 59, 270.

Hoven s., N. Horne h. 225.
Huidinge, N., Skåne 295.
Huseby, Annisse s. 316.
Husie s., Skåne 138, 179.
Hven, Ven 197, 237.
Hvetbo (Nestbo) h. 248.
Hyllerup, Skt. Peders lands., Slagel
se h. 308.
Hyllested s. og kirkr, Djurs Sønder h.
224.
Hyllinge s., 0. Flakkebj. h. 310.
Hyllinge, K., s., kirke og by, Volborg
h. 32, 66.
Hyllinge, N., K. Hyllinge s. 32.
Hornum, 0., s., kirke og by, Hor
num h. 168.
Hæsinge, V., Sallinge h. 128.
Hæst, Trige s. 272f.
Høbjerg, Helsinge s. 84, 318.
Høgestedgård, hgd., Skåne 120.
Høgestrup, Onsø h. 281.
Høie s., Skåne 165.
Højbroe mL, Malmøhus len 191.
Højelt, Blistrup s. 84, 317.
Højerup s. og by, Stevns h. 275.
Høi je len, Skåne 136.
Hørret, Mårslet s. 50, 272.
Hørsholm s. og by, Lynge-Kronb. h.
303.
Hørup, Slangerup s. 92.
Hørve s. og by, Ods h. 142.
Høuffd, Kronborg birk 314.
Høve s. og by, V. Flakkebj. h. 310.
Høybye s., Skåne 145.
Høye, Harjager h. 279.
Håbet, koHardiskib 64.
Hågendrup, Græsted s. 84, 317.
Hårby kirke, Båg h. 241.
Hårslev s., V. Flakkebjerg h. 310.
Håsum s., Rødding h. 299f.
Ibsker s., Øster h., Bornh. 152.
Ibstrup (nu Jægersborg), hgd., Sok
kelund h. 120.
Impgård, gd., Thorning s. 97, 147.
Ingerslev, Tiist s. 272.
Island 22, 117, 242, 246.
Islev mark, Sokkelund h. 27.
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Jegindø 35, 40.
Jelling kirke, Tørrild h. 256.
Jelling (syssels) provsti 203.
jellinge, S., Hårslev s. 310.
|endrup [Tendrup?], 0. Lisbjerg h.
272.
Jernbjerg, Skt. Mikkels lands., Sla
gelse h. 141, 290, 308.
Jerrested, h. og len 237.
Jested? (Indsted), Riberhus len 162.
Johannes, Skt., kofTardiskib 117.
Jonstrup, Merløse h. 296.
Jonstrup, l ikøb s. 83, 314.
Jordhøj, Slangerup s. 92.
Junget kirke, Salling Nørre h. 284.
Jungshoved, slot og len 37, 39f.
Jylland 19, 78, 89, 116, 134, 160, 180,
190, 212, 224, 229, 233f., 237E,
239, 245, 247, 257, 264, 266, 299,
- landsting 16, 29. - Jf. Nørrejyl
land.
Jørlunde s. og by, Lynge-Fr.borg h.
92.
Jørmøllebye, Schiberup s., Vemmenhøg h. 293.
Kagerup, Skåne 295.
Kaileby, Skåne 294.
Kalundborg 44, 208, 238, 249, 294.
Kalundborg, slot og len 70, (188),
237, 243.
Kalvehave s. og by, Bårse h. 23, 46.
Kalø, slot og len 16f., 70, 161, 183,
192,237,243,287.
Kampholm, gd., Skåne 52.
Karlebye s., Skåne 219.
Karleby, Harjager s. 279.
Karleby, LI., Lyndby s. 32.
Karsemose, Vinderød s. 95.
Karup s., Skåne 126.
Katterup, Skåne 275.
Kattrup, Kolt s. 271.
Kattrup, hgd., Løve h. 115.
Kejlstrup, Feldballe s. 225.
Kelleb(?), hvor? 29.
Kellerød, Tystrup s. 308.
Kelstrup, K. Stillinge s. 309.
Kerteminde 238, 299.
Kiel 37, 55, 85, 143, 177.
Kierebere by, Helsingborg len 306.
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Kierlig bygden, Sølvesborg len 187.
Killerup, Skt. Hans landdistrikt,
Odense h. 42.
Kindertofte s., Slagelse h. 310.
Kirkeby, Fårup s. 141.
Kirke Stillinge s. og by, Slagelse h.
241, 309.
Kissendrup, Flødstrup s. 211, 220.
Klagstrup s. og by, Malmøhus len
181,293.
Klarupgård, hgd., Fleskum h. 212.
Klingstrupgård, hgd., Sunds h. 257.
Kliplev s., Lundtoft h. 267.
Klørup, Malmøhus len 181, 293.
Knestrup s., Skåne 180.
Knudsbøl, Jordrup s. 163.
Knudstrup, Gierslev s. 311.
Koed s. og by, Sønderhald h. 183f.
Kolding 43, 77, 107, 163, 238, 241,
245, 266, 269, 277, 286, - told
kisten 77.
Koldinghus, slot og len 29, 35, 38,
40, 70f., 100, 105, 111, 135, 140,
143,159, (185), 189, 210, 218, 230,
237, 243, 269, 296, - ridehus 210,
-ladegd. 105, 159, 269, 296.
Kolind s. og by, Djurs Sønder h. 272.
Kollekolle, Værløse s. 37.
Kolsbæk, Blistrup s. 83f., 317.
Kolt s. og by, Ning h. 271.
Konge kirke, Onsø h. 244.
Kongelv 142.
Kongsgaard, Helsingborg len 320.
Korsgaard, Kronborg birk 314.
Korsør 176, 238, 249f.
Korsør, slot og len 237.
Kregme s. og by, Strø h. 39, 94.
Krekær, Malling s. 271.
Krenkerup, hgd., Musse h. 120.
Kristianopel 104, 282.
Kristianopel, fæstning og len 45, 70,
100,104,164E, 237,243,256,295.
Kristianstad 76, 118, 238, 282, - ho
spital 146f., 187, - kirke 187, - den
lange bro 194.
Kristianstad, fæstning og len 35, 40,
117, 128, 152, 190, 203, 213, 237,
255f., 264, 277f., (278), - ladegden Hammersgård 117, - kirker
ne i lenet 194.
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Krogholm, hgd., Skåne 99.
Krogstrup, Rønneberg h. 280.
Kronborg, slot og len 13f., 18, 31,
33f., 63, (70), 83, (175), (198), 199,
214, 228f., 237, (259), 292, 303,
314, - birk 83, 314, - port 34, hammermøllen v. Kronb. 24.
Krummerup s. og by, 0. Flakkebj. h.
310.
Kullemaal, Onsø h. 281.
Kvanløse s. og by, Merløse h. 297,
311.
Kvislemark s. og by, 0. Flakkebj. h.
274f., 311.
Kyndeløse, K. Hyllinge s. 32.
Kæderup, Helsinge s. 318.
Kærstrup, hgd., Fuglse h. 120.
København 15f., 19f., 21, 33f., 36f.,
48, 50, 53, 62, 65, 67, 74, 77f., 80,
85f., 87,96,103ff., 108,113,116ff.,
122, 128, 143f., 148, 161, 173, 193,
195ff., 198f., 203, 206ff., 222,
225f., 228, 232, 234, 238, 240,
251, 255, 259, 261, 267, 273, 277,
289, 302, 306, 320, - Anna Rotunda, Skt., kirke 29, - Annæ, Skt., bro
55, - arkeliet 103, - Bremerholm
(Holmen) 21, 37, 40, 44, 49, 54f.,
71,80,90,103,120,167,186, 241f.,
243, 245, 256, 270, 289, - Hol
mens port 21, 37, 268, - den store
smedie på B. 33, 35, 116, - Hol
mens kirke 55, 71£, 103, - Hol
mens s. 71, - bryggerset (bryghu
set, det ny bryggers) 103, 127, børnehuset 198f.,-børsen 90,103,
114, - fortifikation, (fæstning, vol
de) 17, 37, 57, 89, 205, 207, 313, Gammeltorv 122, - Gråbrødre
[kl.?] 72, - havn og red 202, -Jør
gens, Skt., mark 72, - klædekam
meret 34, 38, 54, - kommunitetet
79, 102, - kongens have (lysthave)
78, 80, kantori 80, 215, kapel 80,
98, 103, kirkegård 20, krudtmi.
126, køkken 156, køkkenhave 43,
laboratorium 77, 162, 197, stald
gård (vognstald) 103, 112, 203,
276, - ladegden 44,58, 72, - lange

bro, den 61, - nye boder, de (båds
mandsboder, kongens boder,
skipperboder) 19, 55, 112, 250, Nørreport 20, 207, - proviantgården(huset) 29, 31, 33, 49, 56, 60,
77, 103, 111, 113f., 134, 166, 198,
243, - reberbanen 207, - regenskirken 85, - ridehuset v. Rosenb.
79, - rivieren 21, 37, 276f., - Ro
senborg 78, 80, - Skarnholmen
96, 111, 203, 276, - skole, den nye
21, - slagterboderne 88, 114, slotspladsen 103, - tugthuset 72,
125, - tyske kirke, den 90, 103, tøjhuset 44, 48f., 90, 112, 116, 121,
209,258,303, - universitetet (aka
demiet) 59, 81, 101f., 123, 238,
249, 293, 320, - universitetsbibi.
81, - vandkunsten 226, - vand
porten 37, - Vesterport 207, Østerport, den gi. 37.
København, slot og len 13f., 18, 24,
32, 36f., 47, 61, 87, 103, 111, 113f.,
127, 146f., 160, 162, 167, 195, 229,
237, 243, 259, 276, (314).
Køge 66, 120, 127, 187, 191, 238, kro 53.
Køln 54f.
Kølstrup s. og by, Bjerge h., Fyn 211.

Lachelenge, Malmøhus len 302.
Lading s., Sabro h. 241.
I Ågerup, Riberhus len 201.
Landsgrav, Skt. Peders lands., Sla
gelse h. 307.
Landskrone 76, 106, 125, 219, 288,
300,312,-hospital 142,-kirke 85,
- Nørregade 125, - Nørreport
300, - Sæbyport 300.
Landskrone, slot og len 16, 64, 85,
106, 177, (194), 237f., 279, 282f.,
304, 307, - ladegd. 106.
Lang, ø (nu inddæmmet), Fuglse h.
226.
Langeland 143, 160, 234, 259, 261, landsting 16, - Nørre h. 145.
Langerød, Asminderød s. 315.
Langerød, Fers h. 279.
Langhov (Haw), Hjaremål s. 185.
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Langstrup, Asminderød s. 83., 315.
Langvejle bro, Hald len 274.
Langå s. og by, Middelsom h. 276.
Lauenborg 246.
Lavholm, Skåne 185.
Lavø, Helsinge s. 84, 318.
Laxerød, Fers h. 282.
Lemming, Kolt s. 271.
Lemvig 238, 302f.
Levetofte, Øde Førslev s. 297.
Lille Heddinge s., Stevns h. 285.
Lillenor, Malling s. 271.
Lillerød s. og by, Lynge-Fr.borg h.
93.
Lillridt, Lillerød s. 93.
Lindbjerg, Harridslev s. 272.
Lindelse s., Langelands Sønder h.
143.
Linderød, Kristianstad len 70.
Lindholm, Uggeløse s. 94.
Lisbjerg s. og by, V. Lisbjerg h. 272.
Lisbjerg, V., h. 271f.
Lisbjerg, 0., h. 272.
Lister (Øster) h., Blekinge 88, 302.
Lolland 34, 89, 120, 160, 234, 237f.,
240, 258, 277, - landsting 16.
Lomborg s., Skodborg h. 298.
Lucii, Skt., domkirke, se Roskilde.
Luggude h. 164.
Ludshøj, Blistrup s. 317.
Lund 56,165, 184, 238, - byting 313,
- domkirke 215, 295, 297, - kapi
tel 42, 64, 78, 95, 107, 215f., 239,
275, 279,282f., 294f. - Skt. Peders
kl. len 64, 280, 282f.
Lunde h., Fyn 140.
Lunde s., Lunde h. 313.
Lund(egård) på Mors, len 35, 39f.,
171f, 266.
Lundegårds have v. Kronborg 35.
Lundenæs, slot og len 175, 237.
Lundforlund s., Slagelse h. 137.
Lundsgård, hgd., Sallinge h. 114.
Lundum s. og by, Voer h. 184.
Lungholm, hgd., Fuglse h. 120.
Lybæk 19f., 46, 50, 64, 112, 282.
Lychebye, Skåne 270.
Lydum s., V. Horne h. 275, 286.
Lyne s., N. Horne h. 218.
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Lyneborg 122, 196f.
Lyne Husted, Kvong s. 218.
Lyngballegård, hgd., Sabro h. 241.
Lyngby, Eggeslevmagle s. 308.
Lyngby, LL, s. og by, Strø h. 93, 303.
Lyngby, St., LI. Lyngby s. 93.
Lynge s., Alsted h. 310.
Lynge s. og by, Lynge-Fr.borg h. 93.
Lysabild, Als Sønder h. 261.
Lystrup, Uvelse s. 94.
Løffuested s. og by, Fers h. 198, 295,
305.
Løgstør 166, - birk 166.
Løgtved, Buerup s. 130.
Lønborg Bispegård, len 175.
Lønholt, Grønholt s. 93.
Lønne s., V. Horne h. 225, 275, 286.
Lønne sø 225.
Løvel bro, Hald len 274.
Lårup, Stenlille s. 311.
Magleby kirke, Stevns h. 171.
Magårde, N. Bork s. 223.
Malling s. og by, Ning h. 155, 27If.
Malmø 99,127,138, 216, 234, 290, kalkværk 181, - ladegde 293, Østerport 216.
Malmøhus, slot og len 70, 104, 139,
(165), 181, (194), 237, 243, (289),
293, - fæstning 45.
Manderup, Osted s. 274.
Mariager 238.
Mariager kloster, len 21, 222, 237,
299.
Maribo 238, - kloster 108.
Marie, Øster, se Øster Marie.
Mecklenborg 106, 128.
Melby s. og by, Strø h. 39, 95.
Meløse, LI. Lyngby s. 93.
Merløse h. 296.
Merøe, Asum h. 211.
Middelfart 13, 182, 195, 238, 287,
302.
Mikkels, Skt., lands., Slagelse h. 308.
Millinge, Svanninge s. 45, 297.
Mogenstrup, S. Jernløse s. 296.
Moldbjerg (Woldbjerg), 0. Hornum
s. 168.
Mols h. 272.
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Mors 273, - Nørre h. 284.
Moskva 283.
Mulvad, Bramminge s. 266f.
Munchegaard, Astrup len 241.
Munckegaard, gd., Skåne 52.
Munkegård(e), Tikøb s. 83, 314.
Mustrup, Tiset s. 271.
Møbjerg, hgd., Nørvang h. 231.
Møgeltønder, slot og len 85, 177,
223f.
Møn 174, - len 188, 237.
Mønge, Vejby s. 84, 319.
Mårslet s. og by, Ning h. 27If.
Mårum s. og by, Holbo h. 84, 316.

Nakke, Søborg s. 315.
Nakskov 90,127, 168, 223, 238, 256,
266.
Nassau 99.
Nebbe, hgd., Holmans h. 109.
Nebel, N., s. og by, V. Horne h. 286.
Nebel, V., ml., V. Nebel s. 209.
Neble, Boeslunde s. 309.
Nederlande, De forenede 196f.
Nedermølle, Hatting s. 268.
Nederste Torp, Humlebæk s. 316.
Nejlinge, Helsinge s. 84, 318.
Neustadt (Nyenstadt) 261f.
Ningh. 169, 271f.
Nordlandene 50.
Nordrup, Nordrupvester s. 309.
Nordrup s., hvilket? 47.
Nordrupvester s., Slagelse h. 309.
Nordstrand 265.
Nordsøen 123.
Norge 41, 56f., 59, 82, 101f., 113,
122f., 133, 154, 164,193, 196, 203,
210, 232, 243, 262f.
Nybo, Humlebæk s. 83, 315.
Nyborg 121, 153, 238.
Nyborg, slot og len (70), 153, (168),
217, 237.
Nygård v. Koldinghus 159.
Nyker s., Bornh. Vester h. 159.
Nykøbing F. 136, 217E, 238, - fæst
ning 218.
Nykøbing, slot og len 104, 153, 231,
237, 278.
Nykøbing M. 89, 238.

NykøbingS. 133, 238.
Nykøbing på Als 277.
Nyrup, Tikøb s. 83, 314.
Nyrup, hvor? 274.
Nysted 204, 238, - kirke 153, 168.
Næs, hgd., Skåne 320.
Næsby ved (under) Skoven, Sorterup
s. 310.
Næsby ved Stranden, K. Stillinge s.
309.
Næstved 112, 238, - havn 280.
Nøbølle, Harjager h. 280.
Nødebo, Holbo h. 93.
Nørgård, St., gd., Mors 202.
Nørregård, hgd., Musse h. 120.
Nørrejylland 13, 43, 88, 154, 180. Se
også Jylland.

Odder s., Hads h. 174.
Odense 140, 146, 176f, 195, 210,
216f., 234, 238, 302, - byting 176,
- Hans, Skt., kirke 142, 273, Hans, Skt., kloster, len 42, 273, ladegd. 50, - herred 140, - hospi
tal 297, - kongens gård 161, provsti 95.
Odensegård, slot og len 95, (204),
237, 299.
Ods h. 291.
Oldenborg 28, 232.
Ollerup, Sorterup s. 310.
Orne, Sølvesborg len 187.
Omma, Sølvesborg len 303.
Omme, S., s., Nørvang h. 225, 231.
Onsøh. 95, 279, 281.
Oppe Sundby s. og by, LyngeFr.borg h. 92.
Oranien 196f.
Oreby (Ommebye), Høve s., V. Flakkebj. h. 310.
Ormeslev, Vemmelev s. 309.
Ormslev s. og by, Ning h. 271.
Ormstrup, Esbønderup s. 83, 314.
Osmestrup, Ormestrup, Skåne 188,
192.
Otterup s. og kirke, Helsingborg len
154, 188, 192.
Otterød, Froste h. 279.
Ottestrup s. og by, Slagelse h. 310.
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Ousbye s., Gønge h. 221.
Oxenballe Krog, mark v. Rindelev
109.
Pandumgård, len 178, 182.
Peder, Skt., holl, pinke 242, 246.
Peders kloster, Skt. i Lund, se Lund.
Peders lands., Skt., Slagelse h. 307.
Pedersker s., Bornh. Sønder h. 153.
Pederstrup, Nødebo s. 93.
Pedholt, Malling s. 271.
Pelworm 265.
Pinneberg 264.
Pjedsted s. og by, Holmans h. 100.
Plejelt, 4 i køb s. 83.
Poien 29.
Pommern 34, 76, 101.
Portugal 50.
provianthuset, se København.
Præstø 238.
Pøel, Malling s. 271.
Pårup, Græsted s. 317.

Querløff, Rønneberg h. 280.
Quinge, Skåne 295.

Ramløse, Skåne 63.
Ramløse s. og by, Holbo h. 84, 318.
Ramssaase, Fers h. 282.
Ramsø h. 297.
Randers 27, 30, 125, 238, 244, 270, hospital 97, 175, 191, 205, 210,
270L, 296.
Ravnholt, Fiset s. 272.
Reay 26.
Reerslev s. og by, Løve h. 311.
Rets h. 148.
Rejnstrup, Gunderslev s. 310.
Remmersløff, Harjager h. 280.
Rendsborg, fæstning 13, 30,43, 260.
Revn, Vejlby s., Djurs Sønder h. 272.
Rhüden [Rügen?] 186.
Ribbellberg s., Skåne 126.
Ribe 43, 56, 88, 127, 205, 210, 230,
234, 238, 249, 253, 273, 298, 300,
- byting 273, - domkirke 96, 266,
- hospital 99, 223, - kapitel 178,
239,-stift 16, 224, 226.
Riberhus, slot og len 177, 223f., 237,
264, 267.
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Rinchebye, Skåne 275.
Rindelev, Fruerings. 109.
Ring kloster hgd., Voer h. 131, 138,
182.
Ringkøbing 54, 238.
Ringsebølle s. og by, Fuglse h. 201.
Ringsted 116, 238, - herred 297.
Ringstedkloster, len 82, 229, 237.
Ringsted Torp, Ringsted lands. 82.
Risby, Tikøb s. 83, 314.
Ristrup, ladegd., Sabro h. 139f.
Roelslev, Froste h. 279.
Roerup, Raarup, Malmøhus len(?)
165, 184.
Rolse s. og by, Mols h. 272.
Rom s., Skodborg h. 298.
Romsdal, len, Norge 82.
Ronneby 25, 138, 209, 238.
Rosenborg, se København.
Rosenlund, hgd., Musse h. 120.
Roskilde 61, 66, 117, 143, 186f., 238,
249,-domkirke 17, 22, 64, 71, 77,
82,87,104,133,154, -hospital 14,
31,41,55, - kapitel 22,64, 77,192,
238f., 243, 275, - Skt. Lucii dom
kirke 22.
Roskildegård, len 24, 32, 66f., 146E,
189, 191, 237.
Rosmus s. og kirke, Djurs Sønder h.
224.
Rosted, Sørbymagle s. 208, 308.
Rostock(erne) 118, 172, 176.
Rot Gantz, fribytterskib 311.
Rotterdam 22.
Rudkøbing 238.
Ruds Vedby kirke, Løve h. 297.
Rugård, slot og len 131, 237.
Rugårds have, enghave, Ods h. 133.
Ruppertzgaue(?) 35.
Rusland 261, 27Of.
Rye, Fers h. 295.
Rye, gd. Helsingborg len 124.
Rye, Morud s., Varberg len 201.
Rødkilde, Søborg s. 315.
Rømø 99.
Rønne 192, - havnebro 192.
Rønneberg h. 106, 279f., 305.
Rønnehus. v. Fr.borg 30.
Rørbæk, St., Snostrup s. 94.
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Rørås kobberværk, Norge 193.
Røse s., Skåne 295.
Røsholt, Sølvesborg len 187.
Rårup, hgd., Smørum h. 79.
Raaus s., Skåne 57.
Sachsen 246.
Sakskøbing 238.
Sallerup s. og by, Skåne 275.
Saltrup, Esbønderup s. 314f.
Samsø 53.
Sandager Setting, Helsingborg len
164.
Sandby, Kundby s. 191.
Sandby s., Tybjerg h. 47.
Sandhot, gd, Gønge h. 251.
Sasserup, gd., Søstrup s. 296.
Saude kirke, Landskrone len 181.
Schiberup s., Vemmenhøg h. 293.
Schiepperød(gaard), Fers h. 281,
295.
Sebye, Kristianopel len 295.
Segeberg, slot og len 181.
Sejlstrup, slot og len 69, 237, 248.
Seldrup, Beder s. 271.
Sengeløse s. og kirke, Smørum h. 79.
Seude s., Skåne 47.
Sibberup, Esbønderup s. 83, 315.
Sigerslewester s. og by, LyngeFr.borg h. 92.
Sigerslevøster, Strø s. 92.
Silkeborg, slot og len 154, 177, 237,
241f., 287.
Simested bro, Hald len 274.
Simmershavn 238.
Sirekøbing kirke, Skåne 174.
Sisebecks ml., Sølvesborg len 139.
Sjellerup, Marvede s. 274.
Sjælland 26, 81, 89,96,105,141,144,
160, 177, 203, 228, 233f., 237f.,
252, 273, 288, 303, - landsting 16,
-stift 16, 47, 144, 174, 198.
Sjørslev s. og kirke, Lysgård h. 17,97,
147.
Skaftelev, Nordrupvester s. 310.
Skagen 238.
Skallerød, gd., Nødebo s. 93, 215,
228.
Skam h. 140.

Skanderborg, slot og len 70, 91, 100,
111, 115, 163, 174, 182, 187, 237,
243, 260.
Skanderup birk 132.
Skanør 238.
Skarnholmen, se København.
Skarum kirke, Alsted s., Morsø Nør
re h. 283.
Skejby s. og by, Hasle h. 272f.
Skenkelsø, Jørlunde s. 92.
Skibstrup, Hellebæk s. 314.
Skien 123.
Skillinge, hgd., Skåne 125.
Skippinge, Vallekilde s. 311.
Skive skole 229f., 238.
Skivehus, slot og len 69, (156), 181,
237.
Skivholme s., Framlev h. 241.
Skotland 167.
Skov-Børstrup (Bjørnstrup), Mårum
s. 316.
Skovse, Ottestrup s. 310.
Skreflinge, Schrebelinge, V., s., Skå
ne 138, 179.
Skræm kirke, 0. Han h. 163.
Skælskør 134, 238.
Skærup s. og by, Holmans h. 230.
Skærød, Ramløse s. 84, 319.
Skævinge s. og by, Strø h. 92.
Skørpinge s. og by, V. Flakkebj. h.
308.
Skørringe, Falkerslev s. 293.
Skåne 17, 76, 85, 89f., 125, 148, 160,
177, 181, 187, 193f., 213, 229,
233f., 237f., 239, 250, 268, 273,
275, 283, 288f., 295, - landsting
16, - stift 16, 57,179, - vildtbanen i
S. 212.
Skårup, Nødager s. 272.
Slagelse 141, 202, 238, 249f. - hospi
tal 25, 31, 203.
Slangerup 109f., 238.
Slesvig, hertugd. 35, 113, 175, 232,
265, 267, 291. - Jf. fyrstendøm
merne.
Slet, Tranbjerg s. 27If.
Sletelte, Valby s. 84, 318.
Slots Bjergby s. og by, Slagelse h.
307.
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Sludstrup s., Slagelse h. 308.
Smidstrup, Blistrup s. 84.
Smørum h. 167, - herredsting 167.
Snellerød, hgd., Skåne 52.
Snesere s. og by, Bårse h. 75.
Snoghøj, Erritsø s. 245.
Snostrup s. og by, Ølstykke h. 94.
Snovdrup, Malling s. 271.
Snævre (Sueffre), S. Jernløse s. 191,
296.
Solbjerg s. og by, Løve h. 309.
Sonnerup, Kregme s. 94.
Sorterup s. og by, Slagelse h. 310.
Sorø akademi 28, 41, 68ff., 88, 98,
107,111,15 lf., 181,202,207f., 234,
240, 265, 267, 270, 274, 304, birk og len 237, 240, 265, - kirke
240, - kloster 107f., 202, 233f. skole 41,52,88,125,128,140,143,
204,2 lOf., 221,241,253,275,294,
300.
Spanien 102, 137, 170, 212, 300.
Sparepenge, se Frederikborg.
Sprogø 298.
Spørring s. og by, V. Lisbjerg h. 272f.
Staby kirke, Ulfborg h. 299.
Stadsgård (nu Constantinsborg),
hgd., Ning h. 169.
Starbye s., Skåne 165.
Starup, Malling s. 271.
Starup, 0. Starup s. 286.
Stavtrup, Kok s. 27lf.
Stege 87, 197, 238.
Stenalt, hgd., Rougsø h. 300f.
Stenderup s. og by, Bjerre h. 225.
Stenholt ml., Nødebo s. 93.
Stenkeløse, Stenchelsøe, Fers h. 279,
281.
Stenlille s. og by, Merløse h. 311.
Stensby, Kalvehave s. 24.
Stensby birk 159.
Stensgård, hgd., Sallinge h. 45.
Stenstrup, Lynge s., Alsted h. 310.
Stettin 34, 76, 101.
Stillinge, K., se Kirke Stillinge.
Stillinge, 0., K. Stillinge s. 309.
Stjernholm, slot og len 189f., 237,
268.
Store [Vorre?], 0. Lisbjerg h. 272.
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Storebælt (Bæltet) 320.
Store Heddinge 238, 284.
Storenor, Malling s. 27lf.
Stormarn 232.
Strand-Esbønderup (Nørre Esbønderup), Græsted s. 316.
Strandkær, Agri s. 184.
Strø s., Strø h. 92.
Strøe kirke, Landskrone len 181.
Strølille, Strø s. 92.
Stubbekøbing 206, 238.
Stubdrup ml., Harte s. 209.
Stude, Hemmeshøj s. 309.
Støvring h. 272.
Suinebeck, gd., Helsingborg len 124.
Sundby, Lynge-Kronb. h. 247.
Sundbylille, Jørlunde s. 92.
Sundet, se Øresund.
Svanninge kirke, Sallinge h. 45.
Svendborg 238 - Skt. Jørgens hosp.
219.
Svenstrup, len 237.
Sverige 160, 187, 196f., 200.
Svestrup, Ølstykke s. 94.
Sæby 183, 185, 187f., 214, 238, - kir
ke 183.
Sæby kirke, Volborg h. 283.
Sæby s. og by, Rønneberg h. 106,
305.
Sæbygård, len, Løve h. 26, 91, 130,
237.
Sædingegård, hgd., Fuglse h. 120.
Søborg s. og by, Holbo h. 83, 315.
Søby, Albøge s. 272.
Søffde kirke, Skåne 313, 320.
Søften s. og by, V. Lisbjerg h. 272.
Søgård, gd., Harring s.(?) 59.
Søholm, Asminderød s. 315.
Sølvesborg 238.
Sølvesborg, slot og len 25, 70, 104,
(164), 187, 195, (214), 237, 243,
270, 303.
Søndersleff s. og by, Skåne 52.
Søndersø s. og by, Skovby h. 306.
Sønderupnørre, Sønderup s. 309.
Sønderupsønder, Boeslunde s. 308.
Sønderød, Reerslev s. 311.
Sørby s., Gønge h. 90.
Sørbylille, Sludstrup s. 308.

364

Stedregister

Sørbymagle s. og by, V. Flakkebj. h.
308.
Sørup, hgd., Ringsted h. 105.
Søvested, SefFuestad kirke, Herre
sted h. 99, 100.
Tammestrup mark, v. Rindelev 109.
Tander (Tandue), Tiset s. 271.
Tanderup, Fårup s. 141.
Tange, gd., Søllerød s. 17.
Tangerøde(?), Skåne 320.
Teestrup, Ringsted h.(?) 191.
Terp, V. Lisbjerg h. 272.
Terslev s. og by, Ringsted h. 297.
Tersløse s., Merløse h. 311.
Testrup (Tistrup), Mårslet s. 272.
Thastrup, hvor? 272.
Thiset kirke, Salling Nørre h. 284.
Thisted 59, 238.
Thorning s., Lysgård h. 97.
Thrannerup by, Skåne 295.
Throneholt, Skåne 295.
Thulstrup, Rønneberg h. 305.
Thy holm provsti 131.
Tibirke s. og by, Holbo h. 316.
Tikkemantorp, Onsø h. 279.
Tikøb s. og by, Lynge-Kronb. h. 83,
314.
Tillitse kirke, LolL Sønder h. 204.
Tiist s. og by, Hasle h. 272.
Tingjellinge s. og by, 0. Flakkebj. h.
310.
Tiselholt, hgd., Gudme h. 257.
Tisvilde, Tibirke s. 316.
Toelange, Fers h. 282.
Toelt, Humlebæk s. 83, 315.
Toerup, Harjager h. 280.
TofFte s., Rønneberg h. 280.
foftegård, Bornh. Øster h. 152.
Tollerup, Melby s. 95.
Tolstrup, Fersløff s., Rønneberg h.
280.
Torehou s., Skåne 126.
Forløse kirke, Onsø h. 187, 29HF.
Torne h. 279, 295.
Torrild s. og by, Hads h. 100.
Torum s., Morsø Nørre h. 181.
Torup, Vang s. 135.
Torup (Turup), Asum h. 42.

Tranekær, slot og len 237, 283.
Trelleborg 118, 137.
Trenstrup, Tru idstrup, Kronborg
len 319.
Trige s. og by, V. Lisbjerg h. 272.
True, Brabrand s. 272.
Trustrup, Mårum s. 84.
Tryde kirke, Malmøhus len 289.
Tryggevælde, slot og len 66, 74, 189,
191, (195), 206, 237, 284.
tugthuset, se København.
Tulstrup, Græsted s. 316.
1 ulstrup s. og by, Ning h. 271.
1 uselund, gd., Fuse s. 122.
Tved s., Hillerslev h. 213.
Tvingstrup, Ørridslev s. 136.
Tyggelse by, Skåne 293.
Tyrkiet 169.
Tystofte, Tjæreby s. 308.
Fystrup, Fakse s. 206.
Fystrup s. og by, \r. Flakkebj. h. 308.
Tyvelse s., kirke og by, Tybjerg h.
107, 162.
tøjhuset, se København.
Tønder 85.
l ønning s. og by, Tyrsting h. 169.
Tønsberg 210.
Tørning amt 269.
Tørring s., Skodborg h. 298.
Tørslev, Gerlev s., Horns h. 195.
1 ågerup, Ramløse s. 319.
Taagerup, Skåne 275.
Tårnby s., Amager 127.
Taarsted, Rønneberg h. 280.
Udby, Stege lands. 197.
Udderup, Fers h. 279.
Ude Sundby s. og by, Lynge-Fr.borg
h. 92.
Udlejre, Ølstykke s. 94.
Udsholt, Blistrup s. 84, 317.
Uggeløse s. og by, Lynge-Fr.borg h.
93.
Ulfborg kirke, Ulfborg h. 172.
Ulfstrup, Rønneberg h. 280.
Ullerup, Torup s. 39.
Ullstrup, Skanderborg len 65.
Ulriksholm, hgd., Bjerge h., Fyn 68,
81,161,263.

Stedregister
universitetet, se København.
Unnerup, Vejby s. 84, 319.
Utstein, Udsteen kloster, len, Norge
120, 243.
Uvelse s. og by, Lynge-Fr.borg h. 94,
119.

Valby s. og by, Holbo h. 84, 317.
Valby, LL (Valby Øster), Skt. Mikkels
lands., Slagelse h. 308.
Valby, St. (Valby Vester), Skt. Mik
kels lands., Slagelse h. 308.
Valkær, forne h. 279.
Vallensbæk s., Smørum h. 73.
Wallerumb, Fers h. 281.
Vandsted, Fers h. 198.
Wansted s. og by, Skåne 275, 306.
Vantinge s. og by, Sallinge h. 46.
Varde 46, 91, 223E, 238, 251.
Vartov hospital v. Kbh. 19, 47, 72,
92, 264;
Wasager, Århusgård len 101.
Vassingerød, Uggeløse s. 94.
Vedbygård, hgd., Løve h. 128.
Vedbynørre, Ottestrup s. 310.
Vedby sønder, Ottestrup s. 310.
Vedbæk, Søllerød s. 87.
vedhaven v. Frederiksborg 39.
Vedsted, Åby s. 169.
Veflinge s., Skovby h. 251.
Vejby s. og by, Holbo h. 84, 319.
Vejlby s. og by, Hasle h. 272f.
Vejle 88, 129, 203, 227, 238, 286, hospital 129, 227, - mølle 32.
Vejleby, Ferslev s., Horns h. 297.
Veksebo, Asminderød s. 315.
Vellev s., Houlbjerg h. 244.
Wellumb Greve s. og by, Skåne 275.
Welløff, Skåne 57.
Vemmelev s. og by, Slagelse h. 309.
Vemmeløse, Gimlinge s. 308.
Wemmenløft s., Skåne 295.
Ven, se Hven.
Vendelbo stift 16, 183.
Vengegård, Veng s. 132.
Vesterlands Før 249, 262, 265.
Vestersøen 123.
Vestervig kloster, slot og len 189,
237.
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Vetterslev s. og by, Ringsted h. 82.
Viborg 118,127,166, 219, 238, 260, domkirke 19, - hospital 79, - kapi
tel 239, - Skt. Hans kl. 180, - stift
16,116, 183.
Viby birk 101.
Viby Høskov, Arhusgård len 101.
Viby s. og by, Ningh. 148, 271,-skov
148.
Vierup, Rønneberg h. 279.
Wigen, Helsingborg len 124.
Villands h. 278.
Willie, Skåne 275.
Villingerød, Esbønderup s. 83, 314.
Vilstrup s., Haderslev h. 163.
Vindblæs s., Slet h. 184.
Vindekilde, Fårevejle s. 98, 142.
Vinderød s. og by, Strø h. 95.
Vinding s. og by, Holmans h. 227,
306f.
Vindum kirke, Middelsom h. 219,
260.
Vindum Overgård, hgd., Middelsom
h. 219.
Vinderød s., Strø h. 39.
Vingsted ml., Bredsten s. 107.
Winsløff s. og kirke, Gønge h. 221.
Vinstrup, Tystrup s. 308.
Virum, Lundtofte s. 36f.
Wirup, Skåne 275.
Vissing, S. Vissing s. 132.
Wiste, Gønge h. 251.
Vitved s. og by, Hjelmslev h. 175,
296.
Viuf s. og by, Brusk h. 286.
Vium s. og kirke, Lysgård h. 17, 97,
147.
Voldbjerg, hgd., Hind h. 285f.
Volderslev, Stenløse s., Odense h.
42.
Vollerup, Gimlinge s. 308.
Volstrup, 0. Hornum s. 168.
Vordingborg 23, 199, 238.
Vordingborg, slot og len 173, 210,
237,-vildtbane 210.
Vormstrup, Løgsted s. 166.
Wormstrup, gd., Dronningb. len 27.
Vosborg, N., hgd., Ulfborg h. 149.
Vrads (Vrags) kirke, Vrads h. 60.
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Wram, V., Kristianstad len 70.
Vranderup ml., Seest s. 100.
Vrensted s., Børglum h. 163.
Vrinders (Wrienis), Rolsø s. 272.
Vrøgum, Ål s. 142.
Vrå kirke, Børglum h. 175.
Væ s. og by, Skåne 26.
Væggerum, Skåne 295.
Værløse, Smørum h. 302.
Værløselille (LI. Værløse), Værløse s.
37, 74.
Ysted 138, 238.

Zismar 85.
Ødsted s. og by, Jerlev h. 182.
Ølst s., Galten h. 59.
Ølsted (Alstedt) s. og by, Hatting h.
230.
Ølsted s. og by, V. Lisbjerg h. 272.
Ølsted s. og by, Strø h. 95.
Ølstykke s. og by, Ølstykke h. 94.
Ønnestad birk og by, Skåne 212f.
Ørby, Vejby s. 84, 319.
Ørbye, Røse s., Skåne 295.
Øresund (Sundet) 29, 33f., 41, 48,
50, 76, 95f., 103, 106, 112E, 115,
123, 128, 134, 256, 320f. Jf. Hel
singør.
Øriebye, Landskrone len 106.
Ørkelyng, Skåne 229.
Ørmølle, Malmøhus len 181.
Ørnen, galiot 123.
Ørsted s., kirke og by, Rougsø h. 300.
Ørum, slot og len 237.

Østerby, Skåne 291.
Østerdals kobberværk, Norge 41,
193.
Øster Marie s. og by, Bornh. Øster h.
194.
Østersøen 123, 167.
Øverste Torp, Humlebæk s. 316.
Øverup, Esbønderup s. 314.

Åbo (Aabye), Ormslev s. 271, 273.
Åderup, Næstved Skt. Mortens
landdistr. 192.
Ågerup, Ramløse s. 84, 319.
Aagaard, gd., Han h. 148.
Åker s., Bornh. Sønder h. 153.
Åkær, slot og len 91, 174, 211, 237,
260, - vildtbane 211.
Ålborg 121, 127, 170, 214, 218, 238,
298, - hospital 169.
Ålborghus, slot og len 131,163,168E,
171, 178, 183E, 237, 273.
Ålholm, slot og len 75,153,237,278,
-vandmi. 75.
Århus 17, 30, 112f., 127, 129, 139,
147, 155,172E, 174, 185, 204, 210,
224,238,285,294, - Broeberg bro
169, - domkirke 30, 42, 52, 101,
156, - hospital 50, 129, 139, 231,
296, - kapitel 52f., 101,155, 275, o skole 294, - stift (87), 183.
Århusgård, slot og len 35, 40, 169,
237, 243, (271).
Årslev, Sønderup s. 309.
Åstrup, slot og len 163,190,227,237.
Åsum h. 140.

Sagregister
Sagregistret følger i alt væsentligt samme retningslinier som beskrevet i
Kancelliets Brevbøger 1646 side 399.

ABC, se Bogvæsen.
Accidenser ved gårdfæstning og sagefald312.
Accise, se Told og accise.
Adel (herremænd, ridderskab).
Adelspatenter 43f., 150f. Valg af
deputerede til Chr. (5.)’s udvæl
gelse 232f. Forsikres sine privile
gier og friheder 233. A. på Bornh.
får sine priv. stadfæstet 321. Zisefrihed 112, 116ff, 125, 138, 172,
176. Må selv lægge bønder i skat
235. GodvilL kontributioner 177.
Ydelse af htk. til landekisten 233.
Votering til landkomm. 70, 85,
195, 228f., 288. Overvære aflæg
gelse af rgsk. for landekisten 194f.,
203, 270, 302. Deltage i det kgl.
barsel 196f. Indbydes t. bryll. ml.
hoffolk 156f., 186. Frd. om adelens
bryllupper og begravelser 193f.,
196. Aelige begr. 38, 41, 60, 133f.,
141,144,153f, 164,166,175,193f„
198, 253. Adelsdamer (enker, fru
er, jomfruer) 156f., 160f., 180. Om
bevill. af jus patron, er adelige til
præjudice 17, 45, 74, 79, 154, 219,
224, 241, 284. Adelige på Sorø
akad. 68ff, 181, 207, 234, 240,
265,274,299. Adelens tjenere sva
re tiende lige m. kronens 213.
Præster skal levere mandt. også på
adelens karle og drenge 236. Ade
lens tjenere fri for at betale offi
cerer 260. Adelens bønder bør bi
drage til rep. af bro 194. Adelig
testamenteret penge til fattige

300f. Adelig betaget midler til livs
ophold 183. Adeligt opbud 59f.
Logering af adelige 153. Adelsmænd antaget i kgl. tjeneste 35f.,
110. Adelen i Fyn 270. Bevill. af
vildt, se Jagt. Jf. Adelsgods, Bøn
der, Gode mænd, Hovedgårde,
Lensvæsen, Riddermændsmænd,
Skiftevæsen, Sædegårde, Uden
landsrejser, Værgemål.
Adelsgods. Till. t. salg. 152, 163,
192f., 211, 213, 215, 299. Adels
kvinde må selv forestå sit gods 164.
Adelsgods i kongens vildtbane
173. Tvist om arvet adelsgods 109.
Adelens grunde i Løgstør 166.
Indførsel i adelsgods 182, 190.
Adelsgods forbrudt 26, 60.
Admiral, se Holmens a., Rigens a.
’’Affald” på kvæg 291.
Afgift af gde til ryttergods 221.
Afkald, se Arv.
Afregning, se Pengevæsen.
Afståelse i mindelighed, udminding
166, 199, 201, 204.
Aftakning, se Hæren.
Aftingning af sager 141, 150, 157,
295, 303.
Agerhøns 278.
Agerren 101.
Akademi, Sorø, se Skolevæsen.
Akkommodering af rejsende 245. Jf.
Herberger, kroer og værtshuse.
Almuen 180.
Ammunition 259. Kugler 50. Krudt
112, 126, 258. Musketkrudt 126.
Pistolkrudt 126. Krudtmi. 44, 126.
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Krudtmagere 112, 126. Salpeter
258. Salpetersydere 126, 187.
Svovl 258. Lod 258. Lunter 258.
Fyrværk 258.
Amtmand t. Zismar og Kiel 85.
Andre midler, kongen truer med at
bruge 189ff, 204.
Apoteker, apotekere 207. BevilL 28,
90, 107, 216f., 266. Apotekersven
de 217, 285. Betænkeligt at lade
kvinde forestå apotek 285. Red
skaber og instrumenter 285. Ty
veri 312. Jf. Medicin, Privilegier,
Vin og spiritus.
Arbejde, se Bønder (ægt og arbejde).
Arbejdsfolk, - karle 63, 159.
Arbejdsløn 124, 152, 228.
Aritmetica Danica 101.
Arkebusering, se Retsvæsen (straffe).
Arkelimester 125.
Arkivalier. Chr. 3.s brev af 1558.
Lensarkivalier 40, 107f., 135, 138,
172, 177, 180, 217, 220, 227.
Landstingsbøger 255. Tingbøger
53, 145, 253ff. Rådstuebøger
253ff. Designation på det, der fin
des på Ulriksholm 68. Dok. vedr.
Jelling provsti 203. Udskr. af”paltebogen” v. Lunde Kapitel 78.
Toldrgsk. brændt 257. Hosp.fun
dats bortkommet 231. Ejendoms
breve eftersøges 21. Brev forlagt
241. Jf. Jordebøger, Privilegier.
Arrest. Gods og penge 48, 76, 81.
Skib 242, 246. Personer 28, 54,
195, 222, 292. Fritagelse for fæng
sel 247. Undvigelse 44, 292.
Artilleri, se Hæren, Våben.
Arv 30,86,21 If. Afkald 144,158,225.
Børnegods 184. Fragåelse af arv
og gæld 59f. Fædrenearv 147.
Mødrenearv 86, 214. Tvist om arv
109,135,144. Jf. Skiftevæsen, Vær
gemål.
Arveløst gods tilfaldet kongen 125.
Bagere, se Håndværk.
Bark 85.
’’Barkuner” 267.

Barnefader, udlagt, se Børn.
Barsel 2061. Jf. Kongehuset og hof
fet.
Bedste i gården, den, se Bøndergår
de (flere på én gd.).
Befæstning, se Fæstninger.
Begravelse. Adelige begravelser, se
Adel. Lill, til udsættelse af b. 133,
141, 153f., 164, 198. Erhvervelse af
b.steder 64, 7Iff, 77, 82, 87, 133,
153f., 168, 174, 187. Frd. om ade
lens bryllupper og begravelser
193f., 196. B. uden for sit stift 166.
Lill. t. b. i anden landsby end kir
kebyen 124f. Adelige vil fjerne
præstepars b. til eget brug 221.
Udbet. af restance til b. 88, 134.
Ligprædiken 166.
Ben til brug for lademager 27.
Benådning, se Retsvæsen.
Beridere, se Ridning.
Berømmelse 103.
Besigtigelse. Bygninger 40, 49, 108,
120,159,180, 212, 293, 295f., 320.
Håndværkerarb. 302. Kirker 226.
Skove 40, 108, 180. Jf. Mageskif
ter.
Beskærmelsesbreve, se Retsvæsen.
Betlere, se Fattigvæsen.
Bibler, se Bogvæsen.
Birkefogder, se Fogder.
Birker, birkeret, se Retsvæsen.
Biskopper (bisper, superintenden
ter). I begge riger 46, 102. Fyn 74,
114, 146, 195, 241, 261, 270. Ribe
226,230,249,253,286,298. Sjæll.
174f., 198f. Skåne 90, 119, 124f,
154,181,187,289. Viborg 116,219,
230, 260, 284. Ålborg H5, 298.
Århus 17, 30, 87, 224f„ 231. Tidl.
Arhusbisp 113,185. B. skal tilholde
præsterne at bede om god forløs
ning for dronningen 46, at takke
for hendes gode forløsning 102.
Vielse og ordination af b. over Ber
gen stift 127. Om præsteskatten
239. Rep. af bisperesidensen i Vi
borg 116. Biskopstiende, se'Hen
de. Bispeeksamen, se Præster. Bi-
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spegæsteri, se Gæsteri. Jf. Gejst
ligheden, Gudstjeneste og kirkeli
ge handlinger, Kirken og
kirkelige forhold, Provster, Præ
ster. Se till, de enkelte bisper i personreg.
Bismer 148.
Bispeeksamen, se Præster.
Bispegæsteri, se Gæsteri.
Bjergværker 41, 193, 229, 250.
Blanketter i st. f. stævninger 255.
Blekingeplanker, se Tømmer og
brænde.
Blodskam 157. Jf. Lejermål og ægte
skabsbrud.
Blomster. I kongens have 78. Lillia
convalia 162.
Boder ved børsen må opsættes 114.
Bogføring o. tøjhusets indtægt og
udgift 228, 258.
Bogvæsen 307. Priv. på overs, og
trykn. 58, 61, 67, 75, 81, 101, 246,
307. ABC 81. Bibler 81. Bønnebø
ger 67. Compositsbog 81. Donat
81. Evangelii bog 81. Katekismus
81. Salmebøger 67. Skolebøger
67, 101. Bøgerom navigation 246.
Bøger på Ulriksholm 81. Universi
tetsbibi. 81. Skolemester i Kolding
depon. bøger hos borger i Kbh.
277.
Bol 97,147,220. Jf. Kirker og kirkeli
ge forhold (kirkebol).
Bolsaner 68.
Bomslutter, bomslutterbestill. 43,61.
Bomænd, kronens 74.
Borgelejepenge 264, 288ff.
Borgerlig tynge, besværing, vagt
m.v., fritagelse for 14, 18, 23f., 36,
58, 228, 232, 289, 302, 313. Af
løsning af skat og byens tynge 141.
Jf. Indkvartering.
Borgerskab, borgerstand, se Køb
stæder, Rigens stænder.
Borgmester og råd. B. skal være
medparticipant i potaskeværk 25.
B. og r. vil anlægge potaskeværker
104. Gældsfordring hos b. og r. i
Lybæk 46. B. i Bergen trænger
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Arent Bentsen for gæld 48. B. for
holder præst kornafg. 110. Strid
ml. b. og r. og borgerskabet 112. B.
og r. skal være garanter for toldforp. 117f. B. og r. forpagter told
og accise 125, 138, 172, 209. B. og
hustru skældet for fødsel 12 uger
for tidligt 143. B. og r. skal udbet.
lønrestancer 170, 223. Fastelavnsb. skal afskaffes 173. Tidl. b.
udplyndret 185. B. har forset sigv.
skifte og fratræder 186f. B. skal
overvære rgsk.aflæggelse for lan
dekisten 195, 270, 302. B. i for
leden fejde været redebon til kro
nens tjeneste 227. B. og r. skal
sende repræsentanter til Chr.
(5.)’s udvælgelse 234. B. og r. får
skattebreve 236, 238. B. og r. i
Kbh. skal forordne noget vist og
billigt 255. B. og r. skal sende bor
gelejepenge 264. Stdie ml. rådmænd om indførsel i bondegd.
286. B. får pga. alder tilforordn,
rådmand 287. Rådmand udlagt
som barnefader 289. B., som også
er tolder, resterer m. toldrgsk.
294. B. og r. i Helsingør skal have
tilsyn m. færgemændene 321. Jf.
Købstæder.
Bornholm. Overgivelse til de sven
ske 141, 157. Priv. f. adelen 321.
Skovene 192. ApotekerbevilL 28.
Landsdommergd. 201. Gårde
152f. Skatterestancer 190. Klager
fra undersåtterne 146,159. Rep. af
havnebro i Rønne 192. Forvisn.
176. Oprejsning 194.
Brandlidte. Bøndergde 65, 8Iff., 92,
109, 119,132, 136,141ff„ 158,163,
195, 290, 297, 302, 312, 314. Møl
ler 181, 209. Præstegde 47, 57,
143f. Købstadbygn. 247, 257. Klo
ster 276. Slot 89.
Bremerholm (Holmen), se Køben
havn.
Bremerholms jurisdiktion, se Rets
væsen.
Brevpenge 253ff.
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Broer, se Havne og skibsbroer, Veje
og broer.
Broksnidere, se Læger og veterinæ
rer.
Bropenge 250.
Bryggere, se Håndværk, Lavsvæsen.
Bryggers, bryghus, se København.
Bryllup, se Ægteskab.
Bryllupsbreve 156f., 186.
Brænde, se Tømmer og brænde(ved).
Brændevin, se Vin og spiritus.
Brødbagning, se Håndværk.
Brødsalg i Chr.havn 49.
Brøstfældighed og reparation. Slotte
89, 108, 116, 139, 154, 209f., 252,
273. Hovedgde 132. Ladegde 50,
60, 134, 140, 159, 293, 296. Embedsgde 131. Gårde 185. Møller
32, 36, 75, 132, 170, 181, 191, 205,
209, 268. Kirker 222, 240, 313.
Klostre 276. Sorø akad. 240. Præstegde 138. Købstæder 205. Broer
124, 132, 194, 274. Dæmninger
118, 132. Stenbroer 140. Havne
m.v. 112, 192.
Bugfoder af zobel 278.
Buntmager, se Håndværk.
Byens frihed 206, 223.
Byens tynge, se Borgerlig tynge.
By fogder, se Fogder.
Byfoged kommet i armod 23.
Byg, se Korn.
Byggematerialer 95, 131, 159, 210.
Mur- og tagsten 19, 48, 116, 124,
131, 140, 152, 182, 217. Tømmer
og lægter 17, 36, 46, 62, 65f., 73,
79, 105, 118, 132, 134, 136, 140,
145, 217,261, 267E, 296, 320. Lim
(kalk) 46. Søm (dykker, spiger,
lægtesøm) 46, 62, 118, 140. Jf.
Kalk, Tømmer og brænde(ved).
Bygmester, kongens, se Hans Annemøller.
Bygninger på kronens grund, som
forpagter opfører, må han frit af
hænde 249.
Byråd, se Borgmestre og råd.
Byting, se Retsvæsen.

Bær, se Frugter og bær.
Bøger, se Bogvæsen.
Bønder. Selvejere, se Bøndergårde.
Ugedagsbønder, -tjenere 63, 82,
235, 245. Adelens bønder 165,
194, 235, 256. Hjemmeværende
bondesønner 235. Flere bønder
på én gd., se Bøndergårde. Bøn
ders tilstand skal yderligere un
dersøges før nedslag 269, 287,
291, 302. Bønder nødet til gde 75,
83. Forarmede bønder 40, 213.
Lånekorn til kronbønder 75. Øde
gde og gods, se Bøndergårde.
Nedsættelse, fritagelse el. eftergi
velse af landgilde 17, 23f., 50,65f.,
75,8lf., 83ff., 88,92-95, 98f., 109,
118L, 123, 132, 135f., 141ff., 145,
158f., 163, 167, 185, 195, 201f.,
208f., 227, 245, 265f., 269, 271ff.,
278, 287, 290f., 296f., 299£, 302,
306-12, 314-19. Bønders afgifter
og ydelser: Landgilde 35, 63, 108,
115, 142, 166, 168, 180, 221, 224,
276, 297, 299, 306, 320. Landgil
derug (ruglandg.) 23, 269, 287.
Landgildebyg (Byglandg.) 296.
Konvertering af ruglandg. til byg
landg. 269. Landgildesmør 198.
Landgildepenge 52, 279ff., 295,
304£, 320. Landgildeafløsn. m.
penge 63, 202, 215, 228. 251. Kør
sel af landg. til købmd. 156. Tilbud
om dobb. landg. mod at blive un
der kronen 53, og dobb. leje af
ødegde 138. Kan ikke svare landg.
som tilbudt 179. Der skal afgå kro
nen mindst mul. i landg. 269, 278,
287, 291. Arbejdspenge 36. Erridspenge 211, 296ff. Gernings
penge 227. Spindepenge 296.
Dagsværk 279f., 305, skal fordeles
ligeligt i lenet 214. Hoveri 73, 214,
299. Ægt og arbejde 35, 37, 108,
153,169,180,224f., 275, fritagelse
herfor 14,17, 36,46, 98,115,118f,
138f., 145, 163, 167, 185, 201f,
221, 227, 263, 269, 297, 299, 302,
afløsn. m. penge 215, 228, 251.
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Deling af ægter 66. Holdsægter
67, 191. Klage o. ægter for frem
mede 70. Bonderejser 66, 142,
156,191, 276. Kørsel 39. Eckepenge 74,281 f., 305f. Arbejdsbog 248.
Bondearbejde til slotte og ladegde
58f., 60, 248f., 269. Et lens bønder
skal hjælpe et andet lens m. at føre
hofstaten 74. Bønder omkr.
Odense skal hjælpe byen m. rep. af
veje og stenbroer 140. Brokorn
285f. Jordskyldspenge 72, 123.
Kulpenge 164f. Vedpenge 164f.
Brød og brødpenge 97, 296. Småbeder 140. Skattepenge 294. Fæl
lig skat af byen 279. Div. skatter
279f. Skathavre 28lf., 305. Skatte
ko 280. Stødhavre 28lf., 305. Le
ding 279, 281. Frikøb for vorned
skab 91, 144, 303. Sager ml. bor
gere i Odense og bønder skal fort
sat kunne appelleres til landsting
176. Bondeklager 37,42f., 62,149.
Klager o. rejser 66, 70, o. ved- og
kulpenge og bidrag til fæstningsrep. 164f., o. rytterhold 221, o. stor
besværing 73f., o. ridefg. 57, 159,
o. kornmåler 57, o. lensmand
165f., 244, o. skatter 82f. Tiltale og
straf for uberettiget klage 57,
165f., 167., 244, 298. Bønders
modvillighed 248, 276, 303. Væg
ring ved at give skriverskæppe
165, ved at forrette kongens fiskeri
199. Beskyldninger mod lens
mand 165f. Fradømt fæste for
modvillighed 248. Bønder løsla
des fra Bremerh. 243, brænder
ulovl. potaske 276, 303. Jf. Brand
lidte, Bøndergårde, Gæsteri,
Landgilde, Skatter, Tiende.
Bøndergårde. Selvejere (jordegne
bønder, bondeejendom) 152, 164,
167E, 214, 218, 234f., 239, 305.
Helgde 39, 60, 140, 235, 239.
Halvgde 60, 140, 236. Fjerdingsgde 73. Flere bønder på én gd.
235. Skattegde 305. Ødegde,
-gods 40, 83, 92, 106, 138, 168,
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184, 201, 215, 220, 235L, 271,
280L, 305, 314. Bøndergdes byg
ninger på Kbh. len 53. Bøndergde
forbrudt 173,224. Jf. Bønder, Em
bedsgårde, Hæren (officersgde).
Bønhaser 56.
Bønnebøger, se Bogvæsen.
Børn. Adelsmand efterladt 2 kuld
børn 86. Børnegods 184,220. Bør
nepenge 24. Umyndige børns op
tugtelse 76. Børnelærdom 230.
Udlagt barnefader 289. Spæd
børn ligget ihjel 66, 88, 129. Død
født foster nedgravet i dølgsmål
207. Jf. Arv, Skiftevæsen, Skolevæ
sen, Værgemål.
Børsen, se København.
Bøssemager, se Håndværk.
Bøsseskytter, se Hæren.
Bøsseskytternes vej i Kbh. 277, vå
ninger 276.
Bådsmandsboder, de ny, se Køben
havn.
Bådsmandskost, bevill. af 312.
Bådsmænd, se Flåden.
Cantorie, kongens 80.
Catedraticum 119, 169, 188.
Comitat 197f.

Dannemænd (uvildige, vederhæfti
ge) 38, 59, 126, 146, 148.
Dansemester på Sorø 267.
Defensión, landets 260, 288.
Defrayering 198, 201.
Degne 32,97,119,169,188,193,320.
Løbedegne 229. Sædedegne 229f.
Degnerente 51f. Degnekald 230.
Degnebol, -boliger, -gde, -stavne
32,97,119,158,168,188,291,293,
304, 307,313, 320.
Dekan i Ribe 266.
Delefogder, se Fogder.
Destillerer, kongens 77.
Diamanter 81. Jf. Smykker.
Diger og dæmninger 36, 85, 118,
132. Jf. Møller.
Dobbelt betaling for breve på perga
ment 253, 255.
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Dokumenter, se Arkivalier.
Domme, se Retsvæsen.
Donat, se Bogvæsen.
Drab og mord, se Forbrydelser.
Drejerværk, kongens 62.
Drikkevarer, se Mjød, Most, Vin og
spiritus, 01.
Drinkmarskaller, se Kongehuset og
hoffet.
Dronningens svangerskab, ned
komst og barsel, se Kongehuset og
hoffet.
Droster. I Bramsted 85, Pinneberg
264.
Drukkenskab 206.
Dyrehaver, se Haver og dyrehaver,
Skovvæsen.
Dyrevildt, se Jagt.
Dyrlæger, se Læger og veterinærer.
Dyrtid 262.
Dæmninger, se Diger og dæmnin
ger.
Dødsstraf, se Retsvæsen (straffe).
Ebbe og flod, bog om 246.
Eckepenge, se Bønder.
Eddike H6f., 125, 138, 172, 176.
Eder. Adelsed 151. Landsdommered
180. Skrivered 253f. Mened 170.
Eftermålsmænd 101.
Fjendomstrætter 77, 115, 133, 149,
157, 212, 227, 251, 257, 293, 301.
Eksercitier, adelige 68ff, 181, 207,
304. Jf. Ridning.
Embedsgårde og afgiftslempelser
for embedsmænds gde 98, 101,
115, 132, 142, 144ff, 167, 185, 199,
201, 227, 230, 242, 248, 254, 298f.
Jf. Hæren (officersgårde).
Eneret på saltværk 252.
Enge 27,72,100,122,126, 187f., 192,
224f., 227, 276. Jf. Hø, Marker og
vange.
Enspænder, kgl. 51.
Epitafier 64, 71, 87.
Erridspenge, se Bønder.
Fadebur, det kgl., føring af 202.
Faktorer, kongens, se Albert Baltzer

Berns, Gabriel og Leon hard Marselis.
Falke, se Jagt.
Fanger 21, 44, 54, 80, 171, 178, 243,
247. Fange skal gives tid til at be
rede sig kristeligt til døden 54. Ik
ke lovligt dømt skal sættes på fri
fod 196. I Tyrkiet 169. Jf. Arrest,
Retsvæsen.
Fartøjer, se Flåden, Færgevæsen,
Skibsfart.
Fastlavnsborgmestre, se Borgmestre
og råd.
Fattigvæsen, fattige. Hospitaler 74,
185, 193, Chr.havn 62, Helsing
borg 165, Helsingør 31, 80, 179,
210, 289, 292, 311, Horsens 162,
170, 173, 225, 296, Kristianstad
146E, 187, Landskrone 142, Ran
ders 97, 175, 191, 205, 210, 270f.,
Ribe 99, 223, Roskilde 14, 31, 41,
55, Skt. Jørgens i Svendb. 219, Sla
gelse 25, 31, 202f., Vartov 19, 47,
72, 92, Vejle 129, 227, Viborg 79,
Ålborg 169, Århus 50, 129, 139,
173, 231, 296. Hosp.forstandere
25, 31, 41, 47, 50, 55, 72, 80, 129,
146, 162, 165, 170, 173, 175, 179,
191, 202f., 205, 210, 219, 227, 231,
270, 296, skal angive overtrædelse
af frd. om adelens bryll. og begr.
193, tvist om hosp.forstanderskab
219, borgm. intet nydt som hosp.forst. 227. Hospitalsmester 31 If.
Hosp.lemmer 14, 25, 31, 50, 55,
80, 129, 170, 175, 179, 191, 202f,
210, 231, 296, 312, rette hosp.lem
mer 231, 296. Hosp.fundats bort
kommet 231. Hosp.rgsk. 162, 210,
231, 289, 311. Afgifter til hosp. og
fattige for ægteskabstill, m.v. 19,
62,92, 99,129,142,169, 202, 223,
277, 320. Fattige og husarme 47,
50, 72, 112, 146, "198f. Betlere
198E, 249. Almisselemmer 231,
296. Fattigforstandere 71, 198f.
Holmens bøsse 55. Chr. 4.s lån af
de fattiges penge 71, 146f. Fattig
adelsmand 183. Fattige skolebørn

Sagregister
103. Præst skal bøde til de fattige
for forseelse 174f. Børnehuset, se
København.
Felttøjmester 116, 228. Instruks 19,
258. Ed 19. Se også Christian Friis.
Fetalje 113.
Fiskal på Bremerh., tøjhuset og flå
den 90.
Fiskemestre, se Fisk og fiskeri.
Fiskeredskaber, se Fisk og fiskeri.
Fisk og fiskeri 37, 74, 133, 166, 199,
214. Fiskemestre 38, 74, 79fE, 91,
111, 117, 133, 199, 203, 214, 260,
268. Se også Hans Bertram, (He
rned Clemmensen, Hans Merckel
og Niels Oluf sen. Fisker 27. Fi
skerettigheder 17, 36, 88, 100,
144, 300. Ulovligt fiskeri 144, 264.
Tvist om fiskeri 80. Fiskevand
(damme, grave, søer) 36, 38, 80,
91,129,133,199, 214,218. Krebsedam 66. Ålegårde og -kister 36,
132. Fiskeredskaber 17, 36, 38f.,
129, Bønder og kongens fiskeri 74,
199, 214. Vogne til fisketransp.
199. Fiskeri i bygrave 300. Sildefi
skeri i Øresund 225. Fiskerleje
166. Bevill. af fisk til bryllupper,
begravelser m.v. 81, 91, 111, 117,
133, 260, Fiskergsk. 133. Fisk:
Aborrer 91, 111, 133, bergefisk 33,
166, brasen 81, 91, 111, 117, 133,
fisketunger 158, flynder 158, ged
der 81, 91, 111, 117, 133, hvilling
158, karper 81, 91, 111, 117, 260,
karudser 91, 111, laks 22, ”rochel”
158, sild 33,166, 279, torsk 33, 83,
166, 199, 201, ørreder 117, 133,
østers 264f., ål 117, islandsk fisk
257, røgede fisk 133, tørrede fisk
133.
Flag 68.
’’Flodhøe”, se Hø.
Flæsk, se Kød og flæsk.
Flåden. Rigens admiral, se Ove
Giedde, viceadm., se Niels Trolle,
Holmens adm., se Christoffer Lindenov. Bremerholm, Holmen, se
København. Skibshøvedsmænd
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136, 167. Styrmænd 103. Bådsmænd 103. Håndværksfolk på flå
den 103. Arkellifolk på flåden 103.
Holmens folk 256. Fiskal 90. Køb
af orlogsskib 262. Skib brugt til
fribytteri og i flåden 311. Skanse
klæde til orlogsskibe 245. Jf.
Skibsfart, Skibskaptajner.
Foder 28,44, 78,135, 246, 270, 284,
291.
Fodernød, se Husdyr.
Fogder 17, 28, 36, 59f., 65, 126, 155,
180, 235f., 254, 264, 288. Birke
fogder 98, 101. Bondefogder 199,
214. Byfogder 23, 44, 91, 117, 129,
140, 177, 225, 255, 266, 277, 289,
292, byfoged forbrudt sin stilling
292. Delefogder 40,132,145, 235.
Herredsfogder 27, 40, 158, 236,
244, 270f., 286, 301. Ridefogder
51, 57, 100f., 125, 128, 131, 159,
169, 187, 292, 313. Skovfogder
145. Slotsfogder: Koldinghus 29,
71, 135, Kbh. 113, 276, Skanderb.
100, 163. Tingfogder 144. Under
fogder 39, 139. Ulr. Chr. Gylden
løves foged 263. Jf. Retsvæsen.
Forbrydelser 206f., 223, 240. Drab
og mord 44, 51, 59, 101, 128, 131,
148ff., 201, 204, 264, 266. Over
fald 206, 223. Tyveri 21, 26, 54,
182, 241, 312. Børn ligget ihjel 66,
88, 129. Jf. Retsvæsen (straffe).
Forholdet til udlandet, se Udlandet,
forholdet til.
Forkyndelse (læsning) af forordnin
ger m.v. 16, 196, 233ff., 236,
253ff., 259.
Forkøbsret til gd. i Kbh., kongens
122.
Forleningsbreve, se Lensvæsen.
Forligsstiftelse 65, 183, 215.
Forløvelse. Hofmester på Sorø til rej
se til JylL 27f., 212. Fra Kristianstad fæstning 128, 277. Fra slots
loven i Kristianopel 100. Fra det
spanske hof 137. For gesandten i
Stockholm 67, 181.
Formynderskab, se Værgemål.
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Forordninger. Om adelens bryllup
per og begravelser 193f., 196. Om
brevpenge og skriverløn ved ret
terne 253ff. Om Kostpenge på So
rø 234.
Forpagtning. Kronens ladegde. 34f.,
44, 58, 175, 243, 249. Bondegde
37. Privat gods 59. Told og accise
112, 116f., 118, 125, 1138, 172.
Forpagtningsredskaber 125.
Forprang, se Handel.
Forsegling 177. Jf. Skifter.
Forstrækninger. Til kronen 41, 71,
106, 147, 158, 170, 179, 192, 205,
244, 252, 288f., 291, 307, 313. Til
den udvalgte prins 104.
Forsvar, se Defensión, Flåden, Fæst
ninger, Hæren.
Freden (1645) 191.
Fribolig 28, 53, 126.
Fribytteri 311. Jf. Flåden.
Frie steder, fristæder 122f. Jf. Ufri
steder.
Frihed for borgerlig tynge, se Bor
gerlig tynge, frihed for.
Frihed for skat, se Skatter (eftergivel
se, frihed el. nedsættelse).
Frikost for studerende, se Studenter.
Fritagelse for skyld og afgift af kirke
jorder i den sv. fejde 123.
Froprædiken, se Gudstjeneste og
kirkelige handlinger.
Frugt og bær. Frugt 78. Hindbær
175. Jordbær 162. Kirsebær 195.
Slåenbær 259.
Frø 61.
Fundatser 79, 231,251.
Fuskere 56.
Fyrredeler, svenske, se Tømmer og
brænde.
Fyrstelige personer, fremmede 29,
34,48,54f., 76,101,103,106,112f.,
121f., 128, 170, 196ÍL, 200, 209,
211, 261, 268, 283. Jf. personreg.
Fædrift 197.
Fæfoder 96. Jf. Foder, Hø.
Fægtning, se Eksercitier, adelige.
Færgevæsen. Færgemænd 13, 182,
321. Færger 13, 121, 245, 247. Fri

færger til landkommissærer 288.
Toldfrihed for færgerne 182. Jf.
Skibsfart.
Fælleder 106, 157.
Fæstebreve 101. Brokorn 13lf., 169.
Fiskeri 100. Gårde 100, 148. Mølle
107. Sprogø 298. Tiender 125,
127, 153, 163, 174, 180f., 184,
207f., 244, 266f., 284ff., 290.
Fæstemø 169. Jf. Ægteskab.
Fæstensøl, se Ægteskab.
Fæster (ejendomme) 29, 293, 295,
320.
Fæstninger, skanser m.v. 45, 130,
245,258f., 260. Fæstningerne skal
ubemærket forsynes pga. rygter
om sv. angreb 260. Christianpris
13, 49, 144, 177. Ghr.havn 48, 67.
Kristianopel 256. Kristianstad
128, 194, 255f., 277. Kbh. 17, 37,
57, 82,89,121, 205, 207, 252, 313.
Landskrone 300. Nykøbing F.
218. Rendsborg 13, 30, 43, 260.
Bersodde skanse/fæstning 299,
323. Garnisoner 135, 245, 266.
Voldmester i Kbh. 121. Voldrgsk.
89, 97f.
Fødenød, se Husdyr.
Følgebreve, se Lensvæsen.
Føring 257.
Får, se Husdyr.
Fårekød, se Kød og flæsk.
Galge og gren, se Retsvæsen (straffe).
Garnisoner, se fæstninger.
Gartnere (urtegårdsmænd), se
Håndværk.
Gejstligheden i alm. 288. Skal sende
fuldm. til hertug Ghristian (5.)’s
udvælgelse 232. Landehjælp 238.
Enfagt skat 242. Præsteskat 239.
Skattepligten på gejstlighedens
stavn 236. Lensmand resterer m.
skat af gejstligheden 1891., har kla
reret for do. 223. Den fynske g.
195. G. i Odense 146. Jf. biskop
per, Gudstjeneste og kirkelige
handlinger, Jus patronatus, Kir-
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ker og kirkelige forhold, Kapitler,
Provster, Provstier, Præstegårde,
Præster.
Genant. Lensmænd 40,45, 117, 243,
247. Kongens gartner v. Rosen
borg 78. Lutenist 107. Tøjhusskr.
242.
Genbreve, se Mageskifter.
Generalkrigskommissær 105f. Se og
så Knud Ulfeldt. Jf. landskommis
særer, Landekister.
Generalmarskalk 207.
Gennemfart slider på Odenses veje
140.
Gesandter (ministre, residenter).
Danske i udlandet: Frankrig 268,
Holland 133, Rusland 261, 270f.,
Spanien 102, 137, 170, Sverige 67,
160. Fremmede Danmark 129,
196f., 199f.
’’Gierdstepning” 145.
’’Gieskander” 56.
Gimmerlam, se Husdyr.
Gjethusene 258.
Giarmestre, se Håndværk.
Glas 113.
Glasmagere, se Håndværk.
Gode mænd 64, 105, 131, 133, 149,
157, 213, 241, 257f„ 261. Jf. Adel.
Godsforvaltning 263.
Grave 38. Jf. Fæstninger.
Gravepenge (v. Kbh.s fortifikation)
17.
Grydestøbere, se Håndværk.
Gryn 33, 166. Boghvedegryn 66. Jf.
Korn.
Græsgange, græsning 44, 58, 197,
206, 232, 257.
Gudstjeneste og kirkelige handlin
ger. Frd. om adelens bryllupper
og begravelser 193f., 196. Gudstje
neste på 2. og 3. påske- og pinse
dage forstyrres af marked 251.
Gudstjeneste forsømmes pga. tor
vedage 292. Præsterne skal takke
for dronningens forløsning 102.
Froprædiken 58. Ligprædiken
166. Jf. Begravelse, Biskopper,
Kirker og kirkelige forhold, Prov
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ster, Præster, Skriftemål, Ægte
skab.
Guldsmede, se Håndværk.
Gæld, se Pengevæsen.
Gærder, grøfter og hegn 18, 87,102,
115, 212f., 226, 304.
Gæs, se Husdyr.
Gæsteri 35, 52, 108, 180, 185, 227,
262, 279ff., 282, 294f., 305f. Bispegæsteri 32, 97, 99, 119, 169,
188, 293, 320. Fogedgæsteri 305.
Herregæsteri 305. Kirkegæsteri
169. Provstegæsteri 32, 97, 99,
119,169,188, 293, 320. Præstegæsteri 169. Gæsterihavre 279f., 295.
Gæsteri (gæstgiveri), se Herberger,
kroer og værtshuse.
Gårdsiddere 39.
Gårdsret, se Retsvæsen.

Handel 76. Handel m. adelen 250.
Strid om handel ml. Slagelse og
Korsør 249f. Mestre skal sælge og
købe til billig pris 155. Handel m.
heste 146,218, korn 236, salt 25 lf.,
trævarer 251, vognredskaber 251,
øksne 236. Forprang 22, 236. Jf.
Købmænd, Markeder og torve,
Skibsfart, Told og accise.
Harbopund, se Mønt, mål og vægt.
Hasselstager til tøjhuset 44.
Haver og dyrehaver 126, 207, 213,
216, 313. Kongens lysthave Rosen
borg 78, køkkenhave v. Kbh. 43.
Haverne v. Fr.borg 49, 56, 61, 73,
v. Kronb. 35, v. Koldinghus 38,
159. Kålhave 204. Fæstehaver i
Nyk. F. 218. Dyrehaver v. Kbh. 26,
v. Fr.borg 26f., 66, 108, 176. Fole
haven v. Fr. borg 18. Hestehave v.
Hjortholm 36. Enghave i Nyk. S.
133. Jf. Skovvæsen.
Havne og skibsbroer 192,250. Frem
mede havne 167.
Havne (leding i havnen) 281.
Havre, se Gryn, Gæsteri, Korn.
Hemmeligt skriftemål, se Skrifte
mål.
Henrettelse, se Retsvæsen (straffe).
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Herberger, kroer og værtshuse 23,
36, 53, 98, 129, 138f., 153, 270.
Herberge i Roskilde 61, i Vindekil
de 98. Kroen v. Fr.borg 23f., 289.
Køge kro 53. Værtshus i Nyborg
153, Snoghøj 245. Logering af
kongen og hans folk samt frem
mede herrer og gesandter i Assens
129. Uskikkelighed af bønder på
kro må ikke finde sted 80.
Herlighed 32, 106f., 137, 166, 204,
304.
Herredage 15f., 65, 70, 76f., 78, 85,
100, 105, 113, 141, 144f, 154, 173,
177, 182, 184, 219, 226, 292. Jf.
Retsvæsen (rettertinget), Rigsrå
det.
Herredsfogder, se Fogder.
Herredsting, se Retsvæsen.
Heste 15, 23f., 50f., 54, 68, 86, 121,
135, 155, 159, 206ff., 227, 232,
246, 269, 288f., 291. Stod 86, 109,
232, 265. Kongens heste 78, 284.
Hestene på Antvorskov 270, 284,
300. Rideheste 300. Postheste 63,
208, 229f. Vogn- og kuskheste 15,
78, 107. Bygnings- og arbejdshe
ste 117. Heste udvalgt efter farve
22f., 77E, 204, 265. Rapper 208.
Foler, føl 232,284. Hopper 24,50,
159, 186, 213, 267. Geruste heste
40, 118. Hesten Arabien 109. Optæmning og tilridning 284. Fod
ring 262. Sygdom 50, 159, 232.
Hovslager 232. Hestemarkeder
146, 218. Jf. Husdyr, Postvæsen.
Hindbær, se Frugt og bær.
Hjulbøre 56, 299.
Hoffer (fremmede). Spanske 102,
137, 300. Franske 268.
Hoffet (det danske), se Kongehuset
og hoffet.
Hofholdning, fremmede fyrsters
112E,128?
Hofkansler, hertugen af Gottorps
85.
Hofklædninger 14,27,38,47,53,77,
113, 126, 134, 186, 197, 284, 307.
Jf. Æreklædning.

Hofmarskal, enkeprinsessens, se Jo
han Christoffer von K(5rbitz.
Hofmarskal, kongens, se Kongehu
set og hoffet samt Adam Henrik
Pentz.
Hofmester på Sorø, se Skolevæsen
samt Falk Gøye og Henrik Ramel.
Holmen (Bremerholm), se Køben
havn.
Holmens admiral, se Christoffer
Lindenov.
Honning 281, 305.
Hopmand 205.
Hospitaler, se Fattigvæsen og fatti
ge.
Hovedgårde 59, 77, 105, 119E, 128,
150, 192, 212, 231, 257, 292, 295,
300, 304. Hgd. kan ikke finde kø
bere 150.
Hovedmanden, se Bøndergårde
(flere bønder på én gd.).
Hoveri, se Bønder.
Hovslager, se Håndværk.
Huder 62f., H4. Jf. Kalveskind, Per
gament.
Humle 33, 49, 166.
Hunde, se Husdyr.
Husbonder 235.
Husdyr. Øksne (okser, stude) 41, 44,
51, 54f., 58, 62, 77, 89, 114, 125,
166, 210, 213, 258. Kvæg (fæ, fæmon) 24, 59, 83, 92, 1411., 208,
222, 291, 314. Køer 23, 28, 36, 44,
49, 51, 213, 232, 263, 279, 281f.,
289, 305. Fødenød (fodernød) 52,
153, 275, 279f., 294f., 298, 305.
Får (og væddere) 15, 40, 58, 114,
117, 125, 279, 282, 296, 305f. Lam
(og gimmerlam) 15, 33, 36, 40f.,
58, 83,92ff.,95,114,117,125,153,
166, 194, 263, 279f., 281E, 296,
298, 305f, 314. Beder 15, 41. Svin
23,33, 49, 114, 148, 166, 185,211,
258, 279, 281f., 289, 295, 305f.
Grise 117. Bolgalte 75. Galte 279,
280ff., 306. Skattegalte 28 lf., 305.
Brændsvin 40, 227. Hunde 104.
Gæs 36, 40, 83, 85, 92ff., 125, 153,
263, 279f., 281f., 296, 298, 305f,
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314. Kalkunhøns 15,125. Høns 15,
36, 40, 83, 85, 92fK, 117, 125, 153,
194, 263, 279f., 281E, 296, 298,
305f„ 314. Jf. Heste.
Hvede, se Korn.
Hvedemel, se Mel.
Hyldingen (af Fr. 3.) 78, 127, 246.
Hærem Officerer 30, 34,43, 78,100,
115, 131, 150E, 190, 205, 207, 245,
247f., 259E, 263, 266, 277, 289,
294, Bestall. 25f. Artillerioffi må
ikke antages uden kongens vilje
259. Afregn, m. off. 261. Indvisn.
for off. 294. Landkomm. må kun
på ordre af rigens marsk forstræk
ke off . 245. Restancer til militæret
131. Officersgde 34, 40, 115, 131,
242, 248. Underoff. 259. Konsta
bler 13, 223. Bøsseskytter 103,
276f., 260 Artillerifolket 228, 259.
Ruller 131,228,259. Aftakning43,
246f., 260L, 266, 269. Militære af
delinger 43, 115, 131, 205, 247,
260, 263, 266, 277, 289. Militsen
1880., 204, 234, 242, 245fE, refor
mering og reduktion 242, 2450'.,
248, 261. Soldaterne, soldatesken
13,30,43, 83,130E, 177, 223,239,
245. Ryttere og rytteriet 17, 85,
221, 275, aftakkede ryttere må
passere grænsen toldfrit m. heste
269, dødsdømt rytter 289. Ryttergde 221. Artilleriet 259. Jf. Am
munition, Generalkrigs-kommissær, Landekister, Landkommisærer, Våben.
Hævd, se Retsvæsen.
Hø 23, 26, 31, 77f., 141, 227, 281f.,
289, 305f. Høhøst 140. ’’Flodhøe”
162. Fæster solgt hø ulovligt 224.
Jf. Fuge.
Høns, se Husdyr.
Hør 66, 125.
Høst 59.
Håndfæstning 43.
Håndpenge til hofmarskal til hof
holdningen 41.
Håndværk 116. Håndværksmestre
33. Håndværksmestrene i Køge
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120. Mestre skal bruge deres hånd
værk ved deres bopæl 155. Lands
byhåndværkere 120£ Håndværks
folk på flåden 103, v. artilleriet
228. Håndværkere skal besigtige
brøstfældighed 132. Håndværks
svende 33, 291, 307. Mestersvend
på Bremerh. 37. Håndværksfolks
fordring på kronen 78. Badskær
håndværket, se Læger og veteri
nærer. Bagere 24. Bryggere 80,
99, 137. Buntmager 278. Bøsse
mager 14. Gartnere (urtegårdsmænd) 35, 43, 49, 56, 61, 73, 78,
119. Giarmestre 31, 113. Glasma
ger, den ital. 130. Grydestøbere
154. Guldsmede 33. Hovslager
232. Kobberstikker 50. Kobber
tækker 18. Kokke 77, 156, 200.
Kompasmager 15. Kontrafejer 29.
Krudtmagere 112,126. Kulegraver
20. Lademager 27, 118. Læderberedere 113. Murere 129, 234.
Remsnider 204. Rotgietere 13, 15,
28, 34, 56, 61, 209, 228, 252. Sa
delmagere 53, 62. Salpetersydere
126. Seglmagere 61. Sejllægger 15.
Skomagere 62, 85, 201, 234.
Skræddere 234, 245, 279. Slagtere
114. Smede 24, 29, 33, 35, 53, 141,
234, 296. Grovsmede 232. Guld
smede 33. Kedelsmede 154. Klejn
smede 13, 38, 203. Kobbersmede
87, 193. Nagelsmed 235. Kgl. rej
sesmed 290. Snedkere 21, 32f., 44,
46,51,63, 101, 107, 114, 134, 228,
302. Teglbrændere 108. Teltma
ger 307, 313. Trommemager 121.
Tømrere 43. Jf. Lavsvæsen.

Ildebrand, se Brandlidte.
lidebrændsel, se Kul, Stenkul, Tøm
mer og brænde (ved), Tørv.
Indbo, kgl. Fr. borg 21. Ulriksholm
81, 23If.
Inderster 235
Indfæstning 42, 107, 163, 180f., 184,
244, 285.
Indførsel (import) 20.
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Indførsel (i gods) 150, 18If.
Indkvartering og fritagelse herfor
13, 36, 58, 91, 153, 232.
Indmaning 68.
Indpas 80, 120f., 136, 164.
Indtægt (jordstykke) 293. Jf. Enge,
Marker og vange.
Instrumentister, se Musik.
Intercessionsskrivelse 265.
Inventarier 40. På sølv hos enkeprin
sessen 231. Tøjhuset 115f. Axel
Buddes gods og mobilier 159.
Børglum kl. 108. Dragsholm 138.
Dronningb. 27. Fr.borg 21. Haderslevhus 211. Halmstad 135.
Herredsvad kl. 220. Koldinghus
40. Lundegård (Mors) 172. Ny
borg 217. Riberhus og Møgeltøn
der 177, 224.
Indvisning i restancer 248, 252.
Island, islandsk 242, 246, 257.
Islandsk kompagni 22, 98. Privilegiefornyelse 46.

Jagt. Kongens jægermester, se Hans
Dipholt von Dehn. Jagtvildt til
hofholdningen 208. Jægerm. må i
særl. anl. levere dyrevildt til priva
te 32, 38, 41, 81, 87, 91, 100, 109,
111, 117, 122, 128, 143f., 154,
173fK, 178, 195, 210ff., 253, 256,
259f., 265,273,278,286. Jægerm.
må ikke levere vildt for betaling,
før denne er erlagt i kongens eget
kammer 229. Kongens vildtbaner
32, 38, 111, 173, 210ff. Adelig har
gods i kgl. vildtbane 173f. Kongen
forbeholder sig jagt omkr. Kbh.
104. Udsætning af harer fra Samsø
omkr. Kbh. 53. Forbud mod jagt
omkr. Kbh. 104, på Amager 52,
mod skytteri i fæstet gds skov 202,
mod færden m. bøsser i skovene
276. Skovriderne skal skaffe fiske
mester harer 268. Fri befordring
til jægerm. 53. Jagtvildt 32, 38,41,
52f., 81, 87, 91, 100, 109, 111, 117,
122, 128, 143f., 154, 173ff., 178,
195, 210ff., 253, 256, 259f., 265,

273, 278, 286. Fjedervildt 52. Fal
ke, falkefangst og falkejagt 22, 98,
104. Jf. Skovvæsen.
Jerngitterværk, arbejdsløn for 29.
Jernværk, se Bjergværker.
Jordbær, se Frugt og bær.
Jordebøger 36, 166, 244. Kronens,
kongens jb. tåler ikke stort afslag
75. Enkeprinsessens jb. 34.
Lensjb. 40, 72, 75, 106f.,108, 111,
117, 136, 140, 162, 180, 220, 227,
244, 283, 301, 306. Nyjb. påSkanderb. og Akær len skal udarb. efter
de gamlejb. 260. Godsjb. 257. Hospitalsjb. 231. Jf. Arkivalier.
Jordemoder 207.
jordskyld til Kbh. 207.
Jus patronatus 17, 32, 45, 66, 74, 79,
95, 97, 99f., 119E, 147, 154, 158,
168, 171, 174, 181, 187E, 192, 204,
219f., 222,224,241,244,250,260,
275, 283f., 289, 291f., 299, 304,
307,313,320. Jf. Kirker og kirkeli
ge forhold, Mageskifter, Skøder.
Justitien v. tøjhuset 259

Kag 55. Jf. Retsvæsen (straffe).
Kalk 44, 124, 152, 217, 268. Kalkhus
153. Kalkovn 45. Kalkværk 181. Jf.
Byggematerialer.
Kalveskind 255. Jf. Huder, Perga
ment.
Kancelli, danske. Om udtagelse af
stævninger til rettertinget 16. Bøn
der har indlev, suppl. til k. 70.
Kongen vil meddele skøde gen
nem k. 97. Generalkrigskomm.
har indlev, rgsk. til k. 105f.
Kancelliet på Frederiksborg 23, 38,
289. På Gottorp 265.
Kancellibudene 62.
Kancelliembedsmænd.
Kongens
kansler, se Ghristian Thomesen
Sehested. Øverste sekr., se Otte
Krag. Kongens sekretærer 52, 95,
231, 283.
Kaniner 197. Kaningård 66.
Kanonikater, se Kapitler.
Kapitelskøb, se Priser.
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Kapitler 221, 234, 238. Lund 42, 64,
78, 95, 107, 215, 239, 279, 282f.,
294f. Ribe 96, 178, 239. Roskilde
17, 22, 77, 82, 104, 133, 154, 192,
238f., 275. Viborg 19, 239. Århus
52f., 101, 153f., 239, 275. Statutter
42, 154, 216. Kapitelskonstitution
216. Konf. af privilegier 22. Kapi
telsrettigheder 52. Skal sende
fuldm. til Chr. (5.)’s udvælgelse
234. Kanniker, prælater, vikarier
17,19,22,42,52,96,104,154,178,
215f., 275. Kanonikater i Bremen
og Roskilde 243. Residerende 17,
19, 42, 52, 82, 96, 101, 104, 107,
178, 215, 275. Ikke-residerende
17, 215, 275. Præbender 52f., 95,
101, 238. Kapitelsgods 42, 52, 64,
107, 192, 215f., 221, 275, 279f.
Konf. af vedtægt om gods 215.
Fuldmægtige 17. Kapitelsbønder,
-tjenere 221. Rytterhold 17, 221,
275. Skatter 19, 238. Bidrag til
rep. af Sorø akad. og kirke 240.
Varetagelse af Roskilde domkir
kes indkomster 104. Jf. Gejstlig
heden i alm.
Kassationer i tøjhuset 116.
Katekismus, se Bogvæsen.
Kaution (borgen, loven og vissen)
105, 117f., 120, 178f., 200, 301.
Kedelførere 154f. Jf. Handel.
Kedelsmede, se Håndværk (smede).
Kirker og kirkelige forhold. Enkelte
kirker: Barsebæk 187, 304, 307,
Brandstrup 260, Bredsten 203,
Chr.havn 73, 103, Diernæs 119f.,
Dronningb. 20, Erritsø 123, Freerslev 107, Fultofte 158, 174, Fåborg
119, Gerlev 207, Gesten 306f,
Glumsø 106, Haderslev 268, Han
sted 131, Hee 172, Heine 161, 222,
313, Holmens 55, 72, 103, Hornum 179, Hyllested 224, Hyllinge
66, Jelling 256, Kristianstad 187,
Kvislemark 275, Landskrone 85,
Lund domk. 215,295,297, Magle
by 171, Malling 155, Nysted 153,
168, Næstved 112, Otterup 154,
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188, 192, regenskirken 85, Roskil
de domk. 64, 71, 82, 87, 104, 154,
Rosmus 224, Ruds-Vedby 297,
Seffuestad 100, Sengeløse 79, Sirekøbing 174, Sjørslev 97, Skarum
283, Skræm 163, Sorø 240, Svanninge 45, Sæby 183, 283, Søffde
320, Sønder Omme 231, Søvested
99, Torløse 187, 291ff, Tyske kir
ke i Kbh. 90, 103, Ulfborg 172,
Vindinge 306f., Vindum 219, 260,
Vium 97, Vrads 60, Vrå 175, Århus
domk. 42,156. Kirker skal komme
andre kirker til hjælp: Fyns stift
143, 152, Sjæll. stift 47, 144, 152,
Skåne stift 57, 76,179, Viborg stift
183, Århus stift 183, Harsyssel
provsti 183, Kristianstad len 152,
Landskrone len 85, Ribe provsti
183, Thyholm provsti 131, Vendel
bo provsti 183, 0. Han h. 163. Kir
kegods 79, 100, 215f., 293, 304.
Kirkejorder 32 106f., 123, 188,
227. Kirkebol 107, 162, 245. Kir
kegårde 152. Kirkelader 107, 301.
Del af kirkers bidrag til regenskir
ken må i st. bruges til Landskrone
præsteresidens 85. Alle kronens
kirker skal bidrage til rep. af Sorø
240. Kirkers penge i forråd på
Halmstad slot 135. Kirkers brøstfældighed og reparation 20, 60,
131, 163, 183, 203, 222, 226, 247,
306. Till, til begravelsespladser i
kirker 64, 7lf., 82, 87, 153f., 168,
174, 187, 221. Rette sognekirke
103. Annekskirker 119. Våbenhuse
82,153. Kor 153,168. Klokketårne
72, 82. Besværlig kirkevej 124,
283, 297. Trætte om kirkevej 130.
Kirkeinventar m.v.: Alterbrød 55,
147, altervin 55, 147, kirkeblokke
opbrudt 54, kirkebøsser 55, epita
fier 64, 71, 87, fonte 64, lysekrone
187, ornamenter i Herredsvad kl.
lens kirker 220, 222, stolestader
114, 231, 283, pulpitur 168, klok
ker 210, sejerværk må bekostes af
kirkes beholdn., da den ligger
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midt i herredet 145. Kirkens disci
plin 19,58,66, 87,104,169. Kirkeordinansen 32, 42, 87, 104, 127,
156,208f., 236,267,274,293,313.
Kirkepatroner 169, 188, 253, 293,
306, 320. Kirkeværger 32, 97, 99,
119, 169, 181, 184, 188, 207, 285,
290, 293, 306, 320. Klokkere 72,
82,194. Kirketjenere (bønder) 53.
Kirkeregnskaber 32,97,99,119,169,
188, 220, 293, 306f., 320.
Kirsebær, se Frugt og bær.
Kiste på Ulriksholm for stor til at
sendes til Kbh. til lands 161.
Klima. Misvækst 142, 222, 278, 290,
314. Misvækst 1648 og49 291. Mis
vækst, hagl og uvejr 265. Ringe
korn høst 1649 medfører udfør
selsforbud 262. Bønder lidt stor
skade af regn og ondt vejr 1648 23,
75, 83. Langvarig regn i høsten
1648 83. Korn nedslået af hagl
225. Kornskade 208. Tørv ødelagt
af idelig regn 21. Vejrmi. ødelagt
af storm og uvejr 205. Kongens
telte skal luftes i godt vejr 307,313.
Klokkemalm 209.
Klostre. Kongens klostre 235. As
mild 180. Herredsvad 200. Ring
182. Skt. Hans i Viborg 180. Udsteen (Norge) 243.
Klædekammeret, se København.
Knud konges dag 215f.
Kobber, se Metaller.
Kobbersmede, se Håndværk (sme
de).
Kobbertækkere, se Håndværk.
Kobbertækning 18.
Kobberværker, se Bjergværker.
Kokke, se Håndværk.
Komand 120.
Kommunitetet 79, 102. Jf. Studen
ter, Universitetet.
Kompasmager, se Håndværk.
Kompassets brug, bog om 246.
Kongehuset og hoffet. Frederik 3.
kroning, se Kroningen. Dronnin
gens svangerskab, nedkomst og
barsel 46, 102, 160f., 181, 196f,

200f., 207, 209. Kongens sundhed
14f., 74. Hofholdningen, behov,
leverancer 15, 41, 44, 56, 58, 62f,
73, 78, 86, 98, 111, 114, 121, 125,
133f., 140, 158, 162, 175f, 194f,
199, 208, 257, 259, 278. Kongens
taffel og hofspisningen 58, 199.
Kongens køkken 28, 156, kælder
122, 195. Hofmarskallen, se Adam
Henrik Pentz. Hofmønsterskriver, se Hans Boyesen. Hofstaten
74. Hofembedsmænd 263. Kon
gens daglige tjeneste 52, 104.
Kongens hoftjenere 23, 114, 289.
Dronningens hofjomfrue 165,
kammerjunker 156. Hofjunkere
159, 263. Kammerjunkere 220.
Hofsinder 22. Hoffourér 27. Kon
gens vinskænk 19, 33, 122, 175,
195,259. Kongens køgemester 20.
Kongelige tjeneres frihed 228.
Kongen vil have sine egne tjenere
forfremmet, hvor hofholdningen
ofte holdes 71.
Kongelig tynge, fritagelse herfor 17,
88,202. Jf. Skatter, Fold og accise.
Kongens befaling ikke efterkommet
63f., 179, 188ff., 226, 257, 299.
Kongen eget kammer 18, 38, 55, 98,
177, 229, 278, 286. Jægerm. må
ikke levere vildt for betaling, før
denne er erlagt i k.e.k. 229.
Kongens faktorer, se Albert Baltzer
Bernts, Gabriel og Leon hard Marselis.
Kongens gårde 235.
Kongens kansler, se Christian Thomesen Sehested.
Kongens kirkegård, se København.
Kongens livstald 290.
Kongens rejser 229f, 256.
Kongens slagtehus v. proviantgår
den 114.
Kongens staldgård i Kbh. 112, 203,
276.
Kongens staldmester 22, 53, 290.
Kongens tjeneste, ansættelse i 38.
Konsistorium i Ålborg 169.
Kontrafejer, se Håndværk, Malerier.
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Kontribution, se Skatter.
Korn (sæd) 24, 59, 66, 75, 83f., 87,
89, 96, 128, 163, 171, 197, 204,
206, 208, 211, 226, 244, 249, 262,
265, 271, 284, 287, 291, 294, 306,
314-19. Byg 29, 32, 36, 40, 49, 66,
831., 89, 920'., 97, 102, 110f., 117,
120, 127, 1341'., 147, 153, 163, 168,
171, 174, 181, 184f., 192, 207, 211,
225, 227, 241, 243ÍL, 262f., 267,
269, 273, 275, 2790'., 282, 285,
2900'., 294, 2960'., 3040'., 3070'.,
3101., 313, 314-19. Byglandgilde
319. Havre 23, 26,40, 52, 66, 771.,
831., 89, 921'., 9311., 97, 111, 117,
120, 135, 147, 153, 163, 168, 174,
181, 1841'., 211, 227, 243f., 247,
2621'., 271, 275, 2790'., 282, 285,
2890'., 2950'., 298, 3051'., 314f.,
317. Alterhavre 174, 291,293, 304,
313, 320. Gåsehavre 305f. Plov
havre 271. Skathavre 2811'., 3051'.
Stødhavre 2811'., 3051. Hvede 319.
Rug 23, 29, 31, 33, 36, 40, 49, 66,
77f., 83f., 89, 920'., 94f., 97, 110f.,
117, 267, 269, 2710'., 2790'., 285,
2911'., 304, 3070'., 310L, 313, 31419. Ruglandgilde, landgilderug
23, 269, 319. Hartkorn 24, 66,
233. Sædekorn 75. Forstrækn. m.
sædekorn 75, 99, 110, 296. For
dærvet el. ringe korn 141, 153.
Kornskade 208. Till. til at yde byg i
st.f. rug 314-19. Udførselsforbud
på korn 277f., 2831'. Ompløjning
af rugsæd og besåning m. byg 120.
Kornhøst 140. Brokorn, se Veje og
broer. Jf. Gryn, Langilde, Malt,
Mel, Tiende.
Kornhandel 145, 236.
Korn høst 140.
Kornmagasiner 235.
Kornmangel 262.
Korn måler 57.
Kornskyld 267.
Kornsæd ( = lønnesæd) 234.
Krigen (Torstenssonfejden) og dens
følger 13,19, 30,38,48,63, 76,89,
91,105,107,116,121,123,141,151,
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157,161,170,172,177f., 179,1851'.,
187, 191, 205, 211, 216, 218, 224,
227, 257, 259f., 266, 277, 288,
296f, 311.
Kroer, se Herberger, kroer og værts
huse.
Krongodset 221.
Kroningen (af Frederik 3.) 21, 112,
118, 209. Jf. Kongehuset og hoffet.
Krudt, se Ammunition.
Krudtmagere, se Ammunition,
Håndværk.
Kul 33 ,73, 165, 227. Kulpenge 164f.
Jf. Stenkul.
Kulegraver, se Håndværk.
Kunstgenstande 81, 23lf., 258. Jf.
Smykker, Sølv.
Kuske. Kongens kuske 31, 200. Rust
vognskuske 20, 264, 268.
Kvie, hvormed der er begået sodomi,
skal brændes 123.
Kvinde kan ikke betroes at forestå
apotek 285.
Kvittansiarum, se Regnskaber.
Kvæg, se Husdyr.
Kvægsyge 24, 83, 141E, 208, 222,
291,314.
Kæmnere 142.
Københavns fortifikation, se Fæst
ninger.
Købmænd, 156, 250. Jf. Handel.
Købstæder. Landstingsret 176. Be
skatning 236f. Strid om oplagsret
og handel 249f. Købstadjorder 87,
166, 197, 206. Kongens indtægter
23ff., 223. Byfoged får halvpart af
kongens indtægter 23. Lensmænd
tilkommer halvpart af bøder til
kongen 24f., 65. Købstad savner
avling og uddrift 166, 206. For
kyndelse af forordninger m.v. 16.
Borgerskabet i hele riget 127, 232,
236, 242, Kbh. 20, 225, Grenå
247, Korsør 176, 249f., Kristianstad 118, 152, Landskrone 288,
Malmø 290, Næstved 112, Odense
140,176, Roskilde 117, Rønne 192,
Skælskør 134, Slagelse 249f., Ste
ge 87, 197, Stubbekøbing 206, Ål-
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borg 218. Jf. Borgmestre og råd,
Handel, Markeder og torve, Ri
gens stænder, Skibsfart, Told og
accise.
Købsvende 236ff.
Kød og flæsk 33, 88, 114, 117, 257,
296, 311, Jf. Slagtning.
Køer, se Husdyr.
Køkkenskriver, se Skrivere.
Laboratorium, kongens 77,162,197.
Ladegårde 192. Børglum kl. 108.
Bøvling 134. Dronningb. 60.
Fr.borg 44, 58f. Favrholm 249.
Hammersgård v. Kr.stad 117.
Hindsgavl 13. Koldinghus 105,
159, 269, 296. København 37, 44,
58f., 72. Landskrone 106. Lund på
Mors 40. Ristrup 140. Skt. Hans kl.
i Viborg 180, i Odense 50,95. Sorø
108. Sejlstrup 248.
Lademager, se Håndværk.
Lader 50, 136.
Laks, se Fisk og fiskeri.
Lam, se Husdyr.
Lammekød, se Kød og flæsk.
Landebogen 145.
Landehjælp, se Skatter.
Landekister 235f., 239,242. Skånske
178. Sjællandske 193. Fynske
194f., 246, 270, 302. Jyske 239.
Den gamle 261. Den nye 261. Ade
lige, som har jordegods, skal yde
noget til landekisterne pr. td. htk.
233.
Landekøb, se Priser.
Landgilde 30, 36f., 88, 98, 106, 115,
142, 145, 153f., 156, 166, 185,
201E, 218f., 221, 227, 244, 263,
297. Møllelandg. 36, 107, 167,
170, 191, 209. Landg. af ålekiste
132. Rytteri fri for landg. 221.
Borgm. bevilges landg. af bondegd. 185. Tvist om landg. 257. Jf.
Bønder.
Landkommissærer 130, 188ff., 204,
236f., 242, 273, 288. Landk. i Skå
ne 273, 288, i Sjæll. 96, 238, 273,
288, i Fyn 246,248,273,288, iJyIL

239, 245, 247. Adelen i Fyn skal
votere om landk. 70. Adelen i Skå
ne, Sjæll., Fyn og JylL skal votere
om landk. 228f. Fuldmagt som
landk. 288. Ed 229, 273, 288.
Landk.s pligter 288. Skal årl. sam
les m. provinsens rigsråder 288.
Tolderne skal klarere hos landk.
for kommissarietolden 90. Landk.
rgsk. 154, 167, 178, 193ff., 203,
270, 302. Jf. Generalkrigskom
missær. Se også i personreg.: Hen
rik Gyldenstierne, Falk Gøye,
Kjeld Krag, Henning Podebusk,
Henning Pogwisch, Otte Pogwisch, Ghristen Skeel, Otte Thott,
Laurids Ulfeldt og Henning Valkendorf.
I^mdråd og amtmand, hertugelig
267.
Landsbyhåndværkere, se Hånd
værk.
landsdommere, se Retsvæsen.
Landsforvisning, se Retsvæsen
(straffe).
Landsting, se Retsvæsen.
Landstingsbøger, se Arkivalier.
Langhalm 60.
Lang tjeneste, begunstigelse for 115,
118, 186.
Lavsvæsen. Håndværkerlav 33.
Bryggerlav 80, 99, 112. Læderberederne i Kbh. 113. Mestersned
kerne i Kbh. 302. Slagterlavet i
Kbh. 88. Jf. Håndværk.
Leding, se Bønder.
Ledsagelse, befordring og opvart
ning af fyrstelige personer og de
res gesandter 54f., 12lf., 196f.,
199ff.
Lejermål og ægteskabsbrud 18, 26,
55, 58,63, 91f., 104,142,169, 202,
208, 274, 289, 291. Jf. Ægteskab.
Lensvæsen. Forleningsbreve 26,
39f., 46, 95, 117, 136, 165, 180,
244, tilbageleveret 138, 148, 161,
172, 177f., 182, 211, 223f. Tilsagn
om forlening 33ff., 39, 127, 243.
Overlevering 40, 108, 180. Følge-
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breve 35, 37, 108, 115, 148, 180.
Afsættelse af lensmand 177, 241f.
Lensmands inhabilitet 181. De,
som er aflagt m. len, kan ikke des
uden nyde særskilt besolding 242.
Lensmands udn. af slotsfg. desa
voueres 71. Slotslov 100, 203. Forleningsformer: kvit og frit 46, på
afgift 40, 136, 140, 217, 223, på
regnskab (genant) 40, 117, 217,
223, 243, 247. Lensbreve foran
dret 223. Jf. Forpagtning. Regn
skaber (kvittanser og kvittansiarum).
Lergravning 108.
Ligprædiken, se Gudstjeneste og
kirkelige handlinger.
Lillia convalia, se Blomster.
Livkarl, kongens 71.
Lodkastning 219.
Loven 136, 184, 193, 283.
Lybækkerne må sende våben og am
munition gennem Sundet 50.
Lys 49, 55, 78, 307. Herrelys 26.
Lysegarn 298.
Lysekrone 187.
Læger og veterinærer. Badskærer
47, 56, 186, 314. Broksnidere 186.
Medici 15, 34f., 96. Kgl. livmedici
14, 38, 52, 72, 74, 155 (se også
Jacob Fabricius og Jacob Janus).
Kgl. hovslager skal kurere syge he
ste, Jf. Apoteker og apotekere,
Kvægsyge, Medicin, Sygdom.
Lastens størrelse, se Mønt, mål og
vægt.
Løbedegne, se Degne.
Løbet om Dragør 261.
Løde mark, se Mønt, mål og vægt.
Løn, forbedring af 33, 51, 71, 135,
208, 312.
Løsgængere 185. Jf. Fattigvæsen.
Lånekorn, se Bønder.

Magasinplads, mangel på 154.
Mageskifter 16f., 42, 45, 52f., 64, 72,
106, 152, 173, 179, 181, 191f., 198,
218, 220, 225, 274ff., 279-82,
283L, 293ff., 297f., 301,304ff. Ma
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geskiftet gods må på ny besigtiges
301f.
Malerier m.v. 14, 29, 50.
Malt 33, 49, 78, 107, 112, 118, 138,
166, 243, 306. Maltgøring 306.
Malttold 116f., 125, 172, 176. Jf.
Korn.
Mandtaller 27, 130, 135, 138, 177,
190, 217, 236, 238. Skattemandt.
fra lensmænd ikke fremkommet
el. klareret 188ff.
Markeder og torve 146, 155, 168,
218, 226, 260f., 292. Jf. Handel,
Købmænd, Købstæder.
Marker og vange 18, 30, 58, 77, 87,
101, 126, 162, 166, 197, 206, 212,
249, 286, 293, 304. Jf. Enge.
Markskel udvises 149.
Markvogter 223.
Marskaller ved kgl. barsel, se Konge
huset og hoffet.
Mastovne 229, 250.
Medicin m.v. 15, 28f., 74, 147, 200,
217,285,312. Jf. Apoteker og apo
tekere, Læger og veterinærer,
Sygdom.
Mel 36,93,107,117,262, 281f., 305f.
Hvedemel 73. Landskyldsmel 191.
Jf. Korn.
Meneder 170.
Messingmølle 193.
Metaller. Bly 73,113. Erts 229, 250f.,
Kobber 18, 73, 155, 193. Malm
229, 250f. Sølv 21, 81, 231f., 258.
Jf. Smykker.
Militsen, se Hæren.
Misvækst, se Klima.
Mjød 11,125, 138, 172,176.
Mord, se Forbrydelse.
Moser 101, 304.
Most 116, 172.
Mure og plankeværker 34, 96, 112,
152, 203, 276.
Murere, se Håndværk.
Musik 18,20,47f., 67,80,88,98,107,
121, 129f., 186, 215, 222, 247f.,
259, 265, 273.
Mælk 44.
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Mærsklæder 68, 245. Jf. Flåden,
Skibsfart.
Møbler 159, 177.
Møller og møllere 32, 36f., 40, 48,
52,72,100,107,132,139,167,170,
181,188, 191, 204, 209, 268. Ham
mermi. 24, 129f., 229. Kobbermi.
87. Messingmi. 193. Papirmi. 140.
Skvatmi. 251. Valkemi. 129, 226.
Vandmi. 75. Vejrmi. 205, 313.
Mølleinventar 132, 181, 209, 268.
Beskatning af møller 100, 191,
205,234. ML nedlagt pga. skade v.
opdæmning 72.
Mønt, mål og vægt. BevilL på ud
møntning af sølvrigsdalere 258.
Dalerens værdi 234f., 237. Rigs
penge 296. Kurantmønt 126. Løde mark 2811. Omregning af måle
enheder for korn 66, 117. Stor mil
124. Størrelse af trælæs 44, 70.
Harbopund 97, 147. Till, til ølsalg
tønde- el. pottevis 80. Flæsk skal
modtages efter vægt el. tal 114.
Kødvægt 31 If. Vorder 158. Vejer,
vrager, tæller og måler på Bremerh., provianthuset og tøjhuset
49.
Mål, se Mønt, mål og vægt.
Mål 28, 78, 135, 246, 270, 284, 291.
Månens opgang, nedgang og dekli
nation, bog om 246.
Nedslag i landgilde, se Bønder.
Nedslag i skatter, se Skatter.
Norges riges statholder, se Hannibal
Sehested.
Nye boder, se København.
Nådsens år 25, 215f.

Obligationer, se Pengevæsen.
Officerer, se Hæren.
Officersgårde, se Embedsgårde,
Hæren.
Oksekød, se Kød og flæsk.
Olden og oldenskov 17, 23, 36, 145,
148, 279, 281f., 289, 295, 305f.
Oldinge, oldingegang 115, 157.
Ompløjning af rugsæd 120.

Omslag, se Pengevæsen.
Omslagsforvalter 37.
Opbud til tinge. Mølle 209. Lade
gårdsforpagtning 249.
Oplag i fremmed købstad 250.
Oprejsning, se Retsvæsen.
Opvartning af fyrstelige personer, se
Ledsagelse, befordring og opvart
ning.
Ost 281f., 305f.
Otte mænd 106, 133, 213, 218.
Overdrev 87, 157, 197, 203.
Overfald, se Forbrydelser.
Overfodring af øksne 58.
Overkammererer, svensk 263.
Overleveringsforretninger. Len 40,
108f., 180, 220, 222. Sorø akad. og
skole 107.
Overløb af kongen 17, 25, 46, 56f.,
91, 120L, 124, 149, 164, 193, 214,
219,262.
Paltebogen i Lunde kapitel, se Arki
valier.
Pantebreve, se Pengevæsen.
Pantsat jordegods skal lensmand va
re sig for at tage forsikr, el. ind
førsel i 190.
Pas 102E, 139, 264. Toldpas 51, 228.
Jf. Søpas.
Pebersvende 234.
Pengevæsen. Afregning 39, 44, 51,
66,98,104,108,174,179,185,192,
205, 228, 244, 246L, 258, 261,
263. Restancer, restsedler 49, 78L,
95. Omslag 37, 54f., Gældsfor
hold: Rigets og kronens gæld 41,
48, 50, 78, 128, 146f., 158, 179,
192, 209, 222, 244, kongens gæld
38, 54ff, 66, 68, 71, 88, 96, 100,
128, 147, 287, 291, 307, 313, adeli
ges gæld til Sorø 68fE, privates for
dringer og gæld 45L, 54, 59f., 65,
76, 150, 158, 182, 187, 192, 195,
213, 215, 222, 265, 282, 286, 320,
opsigelsesvarsel for gæld 287, ud
læg for gæld 30, 206. Obligationer
(håndskrifter, gældsbreve) 46, 54,
66, 68, 71, 96,"100, 187, 192, 206,
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291, 307, 313. Pantebreve 253f.,
283. Overførsel på veksler 263.
Renter 38, 46, 51, 71, 76, 96, 147,
152, 172f., 192, 211, 229f., 251,
299. Rente på rente 161. Sædvan
lig rente 173, 287. Handel m. kon
gens penge 114. Penge fra Norge
41. Penge fra toldkisten i Helsing
ør skal afleveres til kongen 115,
256. Jf. Mønt, mål og vægt, Regn
skaber.
Pergament 253, 255. Jf. Huder, Kal
veskind.
Perler 81. Jf. Smykker.
Pilot til skib 261.
Pinke, se Skibsfart.
Plitzkarl 197.
Pløjning 39, 59.
Pokaler til prinsessens marskal 258.
Polhøjder, bog om 246.
Porte 37, 40, 121, 207, 225, 300.
Portnere 40, 268.
Postvæsen 20, 63, 229f., 263.
Potaske 303. Potaskeværker 25,
104f., 164, 200, 214, 276. Ulovlig
potaskebrænding 164, 276, 295,
303.
Prise 48.
Priser. Landekøb 63f., 75,126,146f.,
153, 285. Kapitelskøb 207, 285.
Priser på husdyr 36, 58, 125, smør
58, proviant 126. Takster på hart
korn v. krongodsudlæg 24. Om
regningstakster for landgildeydel
ser 36. Omregningstakster for
genantnaturalier 117. Takster på
tiendehartkorn 100,120,147,158,
179, 244, 291f„ 307,313. Pumplæ
der til flåden til billig pris 85. Bark
til sædv. pris 85. Jf. Handel.
Privilegier 200. Adelen på Bornh.
321. Kapitler 22, 178. Købstæder
39, 176, 249f., 288f„ 290. Fynske
gejstlighed 195. Indbyggerne på
Vesterlands Før 262. Bønder 164.
Apoteker 216f., 266, 285. Bøger
58, 61, 67, 75, 81, 101, 246, 307.
Accisefrihed 112, 116f., 118, 125,
138, 172, 176. Vinhandel 136.
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Værtshushold 153. Potaskefrem
stilling 104f., 164. Læderberedning 113. Fremstill. og salg af småt
salt 25 If. Hestemarked 218. Isl.
kompagni 46. Priv. på laksefangst
på Isl. forbrudt 22.
Proberer 80.
Processer, se Retsvæsen.
Professorer. Kbh. universitet 59, 81,
101, 123, 204. Sorø 151, 208, 240.
Odense gymnasium 195. Jf. Skole
væsen, Universitetet.
Prokuratorer 30, 216, 254.
Proviant, proviantering 56, 134f.,
186, 252, 255. Jf. Provision.
Provianthuset, -gården, se Køben
havn.
Provision 256. Jf. Proviant.
Provstegæsteri, se Gæsteri.
Provster 88, 119, 169, 188, 195, 221,
224, 320. Skal svare skat 238f. P. i
Ribe stift forskånes for provstemode 224. Jf. Gejstligheden, Provsti
er, Præster.
Provstier 20, 60, 163, 172, 183, 240,
269. Harsyssel 183. Jelling 203.
Odense 95. Ribe 183. Thy holm
131. Vendelbo 183. Provstifuld
mægtige 203.
Præbender, se Kapitler.
Præceptorer 68ff.
Prædiken, se Gudstjeneste og kirke
lige handlinger.
Præstebol 174.
Præstegårde 32, 73, 85, 97, 99 119,
158, 168, 174, 188, 204, 247, 261,
278, 291, 293, 304, 307, 313, 320.
Nedbrændte p. 47, 57, 143f., 247.
Reparation af p. 31, 76, 95, 156,
179f., 261.
Præster. Bispeeksamen 32, 97, 99,
188, 293, 320. Præstekaldeiser 90,
119,127,134,175, 204, 208f., 267,
297, 313. Kaldelse efter lejermål
104, 208, 291. Person uden atte
stats præstevies 249. Slotpr. 25,
209. Hofprædikanter 29, 42, 96.
Skibspræster 41. Kapellaner 30,
55, 76, 175, 267, 297. Ønske om
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kapellans forbliven 134. Kapellan
ruineret i krigen 297. Tysk præst
på Chr.havn 90. Præsters forseel
ser 30f., 87, 174, 193, 277. Præst
frav. fra sit kald u. krigen 76.
Skænderi m. præst 26. Sagen om
præst og bispeenke i Århus 113,
139, 147, 185, 204. Præst skal hol
de gudstj. i lille landsbykapel 124.
Forbedring af kald 73, 286, 297.
Præster må ikke afkortes i ind
komst 32, 97, 119, 169, 188, 293,
320. Præst bevilges ved af kronens
skove 30, kræver indkomsten af sit
kald 30, bevilges et års løn 42f.,
skal nyde sin rettighed trods sog
nebørns begr. i anden kirke 72f.
Borgm. forholder præst en korny
delse 109f. Præster opfordres til at
komme andre præster til hjælp 57.
Præst tynget af ydelser til forgæn
gers enke 171f., 298. Præster lidt
skade v. haglvejr 225f., v. sand
flugt 225. Præster skal svare skat
238f., skal levere skattemandtaller
236. En karl hos hver præst forskånes for skat 236. Fordrevne
bøhmiske præster må søge folk
om hjælp 134, 178. Præstesønner
optages i Sorø skole 88, 241. Præ
sternes medhjælpere 156. Jf. Bi
skopper, Gejstligheden, Gudstje
neste, Jus patronatus, Kapitler,
Kirker og kirkelige forhold, Prov
ster, Præstegårde, Skrifte, Ægte
skab.
Pumplæder 85.
Pæretræ 63.

Rançon 169.
Ransvoret 162.
Reberbane 207.
Rebning 157.
Recepter, se Medicin.
Recessen 75f., 89, 109,126,142,163,
174,184,189E, 208,224,228,249,
253, 267, 283, 286, 291, 294, 314.
Den nye r. 87. Chr. 3.s r. 121. Chr.
4.s r. 302.

Registrering 177,184. Arv 165. Insol
vent bo 59. Tilbehør til skib 262.
Regnskaber 88, 104f., 128, 219, 252,
278, 292, 303. Lens- og slotsrgsk.
27, 40, 53, 77, 89, 99, 134, 138,
148, 161, 171, 175, 177f., 182, 187,
190, 211, 217, 223, 243, 273, 306.
Landkommissærrgsk. 154, 167,
178, 193ff., 203, 270, 302. Generalkrigskommissærrgsk. 105f. Gesandtrgsk. 137. Toldrgsk. 294. Fogedrgsk. 263. Forpagtningsrgsk.
36f. Hospitalsrgsk. 210, 289. Kirkergsk. 99,220,293,307,320. Be
taling af tilgodehavender hos kon
gen og kronen: statholderen i
Kbh. skal betale 20, 28f., 38, 44,
49,51,56,62,66,68, 72f., 77,108,
112, 121, 125, 137, 151, 185, 201,
252, tolderne i Sundet skal betale
41f., 128f. Antegnelser 138, 148,
161, 217, 219, 223, 278. Revision
ogkvittanser45,89,98,105f., 130,
138, 143, 154, 167, 172, 177E, 193,
210, 217, 258. Kvittans for sølvin
ventarium 231. Kvittansiarum 27,
82, 105, 134, 138, 148, 152, 161,
171, 175, 177f., 182,211,217, 223,
264. Voldrgsk., se Fæstninger. Jf.
Pengevæsen,
Rentekammeret,
Rentemestrene (i personreg.),
Skiftevæsen, Værgemål.
Rejser, kongens 256, 260f. Uden
landsrejser 19, 156, 263. Rejse til
den russ. storfyrste 261. Forskå
nelse for rejser m. kongen 222.
Bonderejser, se Bønder (ægt og
arbejde).
Rektor, se Skolevæsen, Universite
tet.
Remsnider, se Håndværk.
Rentekammeret 15, 27f., 31,33, 35f.,
40f., 44, 56f., 66, 71f., 80, 89,
HOff., 116E, 122, 130, 135f., 138,
158, 162, 172, 176f., 185, 189f.,
202, 208f., 217, 228, 252, 255,
278, 303, 307.
Rentemestrene, se personreg.
Renteskrivere, se Skrivere.
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Repræsentation for kongen 258.
Residenter, se Gesandter.
Restancer og restsedler, se Pengevæ
sen.
Retsvæsen. Rettertinget 15f., 65,131,
143, 145, 161, 176, 182, 184, 251,
292. Landsting 16, 150, 180, 234,
253ff., 259, 283, 292. Købstad be
gærer landstingsret 176. Lands
dommere 16f., 25, 29, 76, 105,
107, 131, 148, 157, 176, 180, 206,
213,233f., 251,259,266,271,283,
293, 295, 313. Landsdommered
180. Landsdommers inhabilitet
157E, 200, 293. (Se også Lave
Beck, Mogens Høeg, Erik Juel,
Kjeld Krag, Hans Pedersen, Hen
ning Pogwisch, Jørgen Seefeld,
Vincents Steensen, Peder Terkelsen og Willum Thomisen). Over
dommere 219, 286. Byting 106,
176, 253f., 259, 273, 313. Byfog
der, se Fogder. Herredsting 16,
106,167,233,253f., 259. Herreds
fogder, se Fogder. Birketing (bir
ker, birkeret) 101, 132, 144, 159,
166, 212f., 223f., 240, 253f., 259.
Birkefogder, se Fogder. Under
dommere 157. Bremerholms ju
risdiktion 242. Gårdsret 51, 101.
Hjemting 292. Rette værneting
46. Rettens middel 277. Nævnin
ge 133. Ting i Kbh. suspenderet
under sildefiskeriet 225. Processer
57, 65, 133. Ridefg. skal føre
drabssag for gårdsretten 101. Vid
ner til drab har ikke tilstået ud
førligt 149f. Adelsdames sag mod
sin komand 120. Forbrudt tiende
må uden proces bortfæstes igen
126. Stævninger 223, 254f. Ufor
nøden vidtløftighed 254. Takster
for retshandlinger 253ff. Vidner
170f., 194, 223, 225. Beskærmelsesbreve 247, 273. Oprejsning 26,
148, 162, 194, 206, 223, 240, 266,
270, 286. Tingsvidner 159, 198,
205, 209, 235f, 254, 269, 278,
287, 291. Domme 187, 219, 224,
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248, 253ff., 274, 286, 292, 314.
Herredagsdomme 165, 173, 177,
182, 184, 219, 226, 251. Herre
dagsdom siddet overhørig 65.
Landstingsdomme 16, 123, 253.
Bytingsdomme 282f. Herreds
tingsdomme 16, 253. Birketings
domme 253. Kapitelsdom 92.
Domme af borgm. og råd 176.
Dom af Bremerh. jurisdiktion
242. Appel af domme 176. Straffe:
dødsstraf 26, 54, 123, 157, 289, i
jern på Bremerh. 80, 120, 241,
270, forvisning 26,141,157, fæng
sel 241, 263, kagstrygning 55,
faidsbøder 254. Kbh. universitet
skal udtale sig om straf til 12-årig
morder 59. Straf for ulovl. østers
fangst 264. Benådning: livsstraf til
forvisning 26, 274, kagstrygning
til forvisning 55, Bremerholms
jern til forvisning 241, henrettelse
v. ild og bål til halshugning 123,
livsstraf til Bremerholms jern 289,
benådn. for landsforvisning 63,
142, 202, drabsmand får sin fred
igen 201, benådn. på livet for at
ligge børn ihjel 66, 129, vanvittig
pige benådet på livet for blodskam
157, enker efter landsforviste til
givet mændenes forseelse 141,
157. Nam 254. Mangel på hævd
250. Frd. om brevpenge og skri
verløn ved retterne 253ff., 259.
Riddermændsmænd 180. Jf. Adel.
Ridefogder, se Fogder.
Ridehuset v. Rosenborg 79.
Ridemænd 179, 157.
Ridning 69, 141, 206, 265, 270, 284,
291, 299, 304. Jf. Eksercitier, ade
lige, Heste.
Rigens admiral, se Ove Giedde og
Jørgen Vind.
Rigens hofmester, se Gorfitz Ulfeldt.
Rigens kansler, se Ghristoffer Urne.
Rigens marsk, se Anders Bille.
Rigens stænder 232ff., 240, 288.
Kongens forsikring om privilegi
ers og friheders ukrænkelighed
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233. Rigsråd og adel 233. Borger
standen 180, 236. Den borgerlige
stands forbedring 127. Bondestan
den 180, 234, 236. Jf. Adel, Bøn
der, Gejstligheden, Købstæder.
Rigets tilstand og anliggender 232,
234. Et kongen og riget magtpå
liggende anliggende 16. Rigets
manglende midler 130. Vanskeli
ge og vidtudseende tider 232.
Denne farlige tids tilstand 232. Ri
gets besværlige tilstand 242. Ryg
ter om svenske hensigter 260.
Rigspenge, se Mønt, mål og vægt.
Rigsrådet, rigsråder 15f., 24, 43, 70,
78,85,105,127,138,151,194,203,
228f., 232ff., 235, 237f., 242,
249f., 253, 262, 267, 288. Jf. Her
redage, Rettertinget.
Rivieren, se København.
Rotgietere, se Håndværk.
Rug, se Korn.
Rugfoder 118.
”Ryter bier” 285.
Røgekammeret i Kbh. 114.
Rømningsbrev 214.
Rådstuebøger, se Arkivalier.
Rådstuer 253ff., 259.
Sadelmager, se Håndværk.
Sagefald 35, 65, 108, 169, 180, 312.
Lensmænds ret til halvt s. 65.
Sakse 56.
Salmebøger, se Bogvæsen.
Salpetersyder (krudtmager), se Am
munition, Håndværk.
Salt 58, 72, 162, 251f. Spansk s. 33,
102, 137, 166, 170, 212. Saltede
produkter 33, 58, 158, 162.
Sandemænd 60, 149, 156. Sandemænds tog 149. Jf. Retsvæsen.
Sandflugt 135, 187f., 213, 225, 245,
286.
Savskæren 124.
Seglmager, se Håndværk.
Sejerværk 145.
Sejllægger, se Håndværk.
Skakspil 232.
Skanseklæder 68, 245. Jf. Flåden,
Skibsfart.

Skanser, se Fæstninger.
Skarnhomlen, se København.
Skatter 193, 221. Skattebreve 82f.,
234-40, 303. Borgelejepenge
289f. Byskatter 205. Bådsmands
skat 27, 82, 89, 148, 161, 175, 205,
217. Drengeskat 238. Gravepenge
til Kbh.s fortifikation 82. Kobberog tinskat 161, 175, 217, 223. Kon
geskatten 164489. Kontributioner
138,177,217,223. Kornskatter 27,
135, 138, 148, 161, 175, 177, 217,
223, 235. Landehjælp 235ff., 239.
Madskatter 138, 177. Ordinære
skatter 82. Pengeskatter 89, 134,
138, 148, 161, 175, 177, 190, 217,
223, 234ff. Præsteskat 116, 239.
Skt. hansskat 82. Soldater- og ryt
terløn 82f. Tiendeskat 27. Unions
skatter 27, 91, 130, 138. Adelens
bidrag til landekisten 233. Enfakt
skat 238, 242, 248. Halv skat 242,
248. Kapitlers skat 19. Frihed for,
nedsættelse og eftergivelse af skat
17f., 24, 36, 43,91, 115, 247, 262,
283, 288ff., 313. Afløsning af skat
og borgerlig tynge 141. Afslag på
ans. om skatteneds. 82. Købstad
ved fejl sat for lavt i skat 302f. Køb
stads skatterestance afskrives i for
dring for forstrækn. 205f. Lens
mænds skatterestancer 57, 188ff.,
204, 252, 255f. Lensmænd skal
inddrive skatter ved indførsel 190.
Formue forbrudt ved skatteund
dragelse 150.
Skeltrætter, se Ejendomstrætter.
Skibsfart 117,123,161,172,176,186,
226f., 250, 268, 277, 306. Isl.
komp.s privil. skibe 22, 98. Kom
pagniskib eftersøges 123. Skibe til
Norge efter materialer 56. Skibs
rum til vedtransport 97, til lensy
delser 111. Kongen har foræret lybækker koffardiskib 64. Kreyer
122. Galiot 123. Pinke 242, 246.
Skib bygget i Neustadt 2611. Skibs
redere 124, 167, 311. Skibshøveds
mand må drive privat søfart i
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fredstid 167. fold af nederl. skibe
320. Sørøveri 210. Skib udredet til
fribytteri u. krigen 311. PriviL på
bog om navigation m.v. 246. Jf.
Flåden, Færgevæsen, Skibskaptaj
ner, Søpas.
Skibshøvedsmænd, se Flåden.
Skibskaptajner, skippere 14,50f., 97,
103,117,122ff., 151,167,186,312.
Eng. kaptajn 25.
Skiftevæsen 28, 60, 65, 67, 77, 86,
105,118,135f., 145,148f., 158,214,
263, 278, 290, 304. Skiftekommis
særer 67, 105, 118, 278. Skiftebre
ve 86. Registrering 149, 177, 184,
242. Forsegling 149, 177. Åbning
af forsegling 159. Tvist om skifte
77. Ulovmedholdelig omgang m.
skifte 161. Jf. Arv, Værgemål.
Skilsmisse, se Ægteskab.
Skinker, se Kød og flæsk.
Skipperboderne, se København.
Skipperkost 27, 29, 31, 166, 250.
Skolebøger, se Bogvæsen.
Skolevæsen. Sorø akademi og skole
28, 41, 68ff., fundats 234, hofme
stre, se Henrik Ramel og Falk Gøye, overleveringsforretn. v. hof
mesterskiftet 107, klostret 107, ladegden 108, skovene 108, bygnin
gernes brøstfældighed 240,
mageskifte af akademiets gods
274, eksercitier 68ff., professorer
ne 15 lf., 208,240, befal, til at mod
tage adelige i akademiet 181, 207,
21 lf., at optage elever i skolen 88,
125, 128, 140, 143, 204, 210, 212,
221,241,252f., 275,294,300, ade
lig må nyde fri kost 111, 211, frd.
om kosten 233f., restancer for
adeliges ophold 68ff., de adelige
elever skal forløves til opvartn. v.
det kgl. barsel 201. Gymnasier 101.
Den nye skole i Kbh. 21. Skolen i
Grenå 247, Hillerød 51, Næstved
112, Skive 229f., Stenalt 301, Århus
294. Skolefundatser 51. Skoleind
komster 51. Skolekost 51. Påbud
om bøger 101. Skoledisciple 51.
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Skolebørns tal må ikke formind
skes 312. Nederste lektier 294.
Overste lektier 294. Fattige skole
børn 103. Forbydt at modtage an
dre skolers elever uden testimo
nium 102. Modvillige disciple 103.
Rektorer 102f. Skolemestre 90,
247, 250, 277, 312. Hørere 247,
294, 312. Skolebetjente 90. Till, til
trods lejermål at befordres til sko
letjeneste 104, 208. Jf. Degne,
Universitetet.
Skomagere, se Håndværk.
Skovle 56, 299.
Skovmændene 251.
Skovvæsen. Kronens skove 21, 23,
30, 48, 59, 61, 119, 124, 136, 138,
145, 148, 192, 261, 270, 289, 296.
Lenenes skove 41, 44, 47, 70, 105,
124, 152, 222, 243, 268. Feldballe
birks skove 132. Hugst i kronens
og lenenes skove 243. Skoven på
Bornh. 192. Skove i Blekinge 187.
Kapitelsskove 42. Private skove
88, 257. Bondeskove 36f., 164,
202, 204, 214, 305. Bondens skov
ret efter gi. sædvane 200. Forbud
mod hugst og forhugning 46,136,
180, 200, 202. Forhugne skove
222. Fornede, topholdne træer og
vindfælder 47, 119, 136, 164, 200,
222. Bøgeskove m. olden 281f.,
egeskove m. olden 28 lf. Skovri
dere 90,104, 268. Kronens mærke
296. Jf. Jagt, Olden, Potaske, Træ
er, Tømmer og brænde.
Skriftemål. Hemmeligt s. ikke tilladt
før kirkens disciplin er udstået 87.
Åbenbar skrifte 87, 129.
Skrivere 60, 103, 235f. Amtsskr. 38.
Artilleri- og tøjhusskr. 228. Birkeskr. 253ff. Byskr. 48, 170, 253ff.
Herredsskr. 148, 253ff., 266.
Kammerskr., kongens 37, 258.
Køkkenskr., kongens 58, 86, 96,
125, 134, 158, 194, 257. Landstingsskr. 29,254,313. Lensskr. 24,
65,227. Proviantskr. 78,107. Renteskr. 21, 78, 115f., 121, 222. Råd-
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stueskr. 253ff. Skriver v. det nye
bryghus 127, v. den store smedie
på Bremerh. 116, v. Sorø akad. 98.
Skriverdreng 312. Slotsskr. 96,
104, 111, 114, 127, 142, 165, 182,
187, 219, 304. Tingskr., tingskri
veri 40,167,253ff. Toldskr. 90,96.
Tøjhusskr. 242, 258. Underskr.
60, 228. Skrivered 253ff. Frd. om
brevpenge og skriverløn 253ff.,
259. Skriverskæppe 165. Jf. Rets
væsen.
Skriverstuen på Frederiksborg, se
Frederiksborg.
Skræddere, se Håndværk.
Skvatmølle, se Møller.
Skøder (bevill. på grunde og plad
ser) 88, 202, 225. Chr.havn 48,
60f., 67. Haderslev 38. Heine Kir
ke 313. Helsingør 33. Hillerød 18,
21, 110, 208, 304. Kbh. 21, 37, 97,
111, 114, 203, 207, 226, 276.
Landskrone 125. Slangerup 109.
Betaling for skøder 253, 255. Jf.
Jus patronatus, Mageskifter.
Slgsmål 206. Jf. Forbrydelser.
Slagtere, se Håndværk.
Slagtning 44,62,88f., H4.Jf. Kød og
flæsk.
Slotsfogder, se Fogder.
Slotslov, se Lensvæsen.
Slotspladsen, se København.
Slotte. Kongens 235. Fr.brog 18, 31.
Kbh. 113.
Sluser 85.
Slåenbær, se Frugt og bær.
Smede, se Håndværk.
Smykker 81, 231f. Jf. Kunstgenstan
de, Perler, Sølv.
Smør 33,40,44,49,52,58,83ff., 86,
92ff., 97, 117f., 145, 147, 153, 162,
166, 168, 185, 211, 227, 230, 243,
251, 257, 279ff., 282, 295, 297ff.,
305f., 314ff. Landgildesmør,
smørlandgilde 24, 198.
Småbeder 140.
Snedkere, se Håndværk.
’’Snedkniffue” 56.
Sodomi 122f.

Soldater, soldatesken, se Hæren.
Solens opgang og nedgang, bog om
246.
Spader 56, 299.
Spegepølser, se Kød og flæsk.
Spindepenge 296.
Spiritus, se Vin og spiritus.
Stable ret markeskel 115, gøre og ud
vise kristeligt og retfærdigt skel
149.
’’Stacke faffner” 33.
Staldbetjente 220.
Stalddrenge 246.
Stalde 136. Kongens staldgd. i Kbh.
112, 276. Vognstalden v. Kbh. slot
103. Rustvognsstalden på Fr.borg
220. Antvorskov 270. Skt. Hans kl.
ladegd. i Odense 50. Sorø akad.
265. Jf. Heste, Vogne.
Staldknægt 109.
Statholdere. Kbh., se Joakim Gersdorff. Norge, se Hannibal Sehested.
Stedsmål 17f., 36,45, 74, 79,97,101,
139, 154, 163, 166, 169, 174, 181,
184, 219, 221, 224, 241, 244, 263,
284, 286, 290. Stedsmålspenge
163.
Stenbroer, se Veje og broer.
Stengærder, se Gærder, grøfter og
hegn.
Stenkul 45. Jf. Kul.
Stiftslenmændene 16.
Stod, se Heste.
Straffe, se Retsvæsen.
Strøelse 23, 31, 289.
Strøgods 171, 213.
Stråfoder 23, 289.
Stude, se Husdyr.
Studenter 102, 208, 274, 291. Jf.
Kommunitetet, Skolevæsen, Uni
versitetet.
Studieskat 119, 169, 188.
Stænderne, se Rigens stænder.
Sukker 217.
Superintendenter, se Biskopper.
Svanefjeder 205.
Svin, se Husdyr
Sygdom 50,159,314. Jf. Apoteker og
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apotekere, Kvægsyge, Læger og
veterinærer, Medicin.
Sæd, se Korn.
Sædedegne, se Degne.
Sædegårde 99, 235. Jf. Hovedgårde,
Ladegårde.
Sædeland 87, 197, 206.
Særejendom 102.
Søer 36, 118, 250f.
Sølv, se Kunstgenstande, Metaller,
Smykker.
Sølvtøj m.v. fra den udvalgte prins’
bo 231f.
Søpas 117, 122f., 167. Jf. Pas, Skibs
fart.
Søskendeskifte 120.
Såning 59.

Takst på småbeder 140.
Talg, se Kød og flæsk.
Tapitseri 113.
Tavle i Jelling kirke 256f.
Teglbrændere, se Håndværk.
Teglbrænding 116.
Teje 52, 279ff., 282, 295, 305.
Tekstiler. Chr. 4.s klæder 278. Klæ
der af fløjl, atlask og silke på Ulriksholm 81. Skolemesters depo
nerede klæder 277.
Telte 307, 313.
Teltmager, se Håndværk.
Testatorer 215.
Tiende 32, 45, 66, 74, 79, 97, 99f.,
119f., 147, 153f., 158, 163, 168f.,
179ff, 184, 188, 192, 207f., 219,
224, 241, 244, 267, 284f., 286,
290, 291ff, 304, 307, 313, 320.
Kobbertiende 193. Kvægtiende
169. Potasketiende 200. Kongens
tredingstiende 125f., Tredingstiende 125. Biskopstiende 126, 153,
244. Tiende i kærven 127, 163,
174,184, 267. Tiende i negen 126,
208, 267. Afløsning m. penge 153.
Ekspektance på t. 165. Forlig om
bortfæstet t. 155. Kongen forbe
holder sig tilbagegivelse af t. 163,
184. Kongetiende som løn til
præst 188. Tiende leveres inden
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for herredsskellet 126. Sognemænd skal levere t., hvor og når de
tilsiges 208. Pligt at age t.korn
m.m. til staden 244. Tilbud om
forhøjet fæsteafg. af t. 220, 268,
294. Præst nyder kirket. mod at
underholde forgængers enke 171.
T. forringet v. sandflugt 213, 284.
Tienderestancer til lensmands en
ke 300. Anmodning om afslag på
fæsteafg. for t. 241. Kvittansiarum
forholdes pga. tiendeafgiftsre
stance 152. Kastning af korn ved
uretfærdig tiendeydelse 126ff.,
163, 208. Jf. Bønder, Jus patrona
tus, Kirker og kirkelige forhold,
Korn, Stedsmål.
Tilsynsmænd 19, 21, 26f., 29, 33,
166, 176.
Tingbøger, se Arkivalier.
Tingfogder, se Fogder.
Tingskrivere, se Skrivere.
Tjenestedrenge og -karle 234f.
Tjenestedrenge i byerne 237f.
Told og accise 18f., 90,142. Told- og
acciseforpagtn. 112, 116ff., 125,
138, 172, 209. Told- og accisefri
hed 18,116,118,125,138,172,176.
Toldfrihed for salt 102,252. Efterladelse for told og accise 91, 290.
Toldnedsættelse på rostockerøl
112, 209. Indbyggerne i Lybæk,
Bremen og Hamborg skal svare
samme told som danske 19f. Trak
tat om told af nederl. skibe 320.
Accise 91, 117, 142. Kommissarietold 19, 34, 45, 90, 96, 130, 143,
242, 248, 294. Ordinær hestetold
213. Salttold 137. Småtold 91.
Toldfri passage af Øresund og
Storebælt 29, 34, 76, 101, 106,
112f., 128. Toldfrihed v. udførsel
55,186, 207, 210, 227, 258, v. ind
førsel 217. Tolden i Sundet 50,
128, 134. Udførselstill, mod told
51, 213, 252, 267. Told af kornud
førsel 262. Toldgodtgørelse 54.
Told erlagt i kongens eget kam
mer 55. Toldcertifikater 19. Aftak-

392

Sagregister

kede ryttere skal passere toldfrit
m. deres heste 269. Tolden i Kbh.
ml. Bartholomæi og Dionysii dag
225. Toldboder og toldkister 14,
32, 72. Toldstederne 19f., 89,228.
Toldsvig 227, 257. Told dels fra
taget af de svenske, dels brændt
257. Toldrgsk. 96, 143, 257, 294.
Toldofficerer 19. Toldskrivere 90,
96. Tolderne i Assens 129, Glück
stadt 58, Grenå 257, ved grænsen
51, 258, i Helsingør 38, Kalund
borg 294, Kerteminde 299, Kor
sør 176, Kolding 77, Kristianstad
118, København 36f., 96, 112, 251
(se også Henrik Møller), LollandFalster 278, Ribe 223, Sundet
(Øresund) 29, 34, 41, 50, 72, 76,
95f., 101, 103, 106, 112f., 115, 123,
128, 134, 320. Visitør i Øresund
33.
Toldregnskaber, se Regnskaber,
Toldvæsen.
Tolv mænd 130.
Tolv kgl. tjenere skal som gårdsret
dømme i drabssag 51. Jf. Retsvæ
sen.
Torve, se Markeder og torve.
Tredingstiende, se Tiende.
Tremarksbøder 194.
Trommemager, se Håndværk.
Træ til brug for lademager 27, til
snedkeri 33.
Træer. ”Ald” (el?) 187. Bøg 187,223.
Eg 132,187, 270, 320. Hassel 44.1
kongens have 78. Til potaske
brænding 214. Jf. Skovvæsen,
Tømmer og brænde.
Trætte om sluser og diger 85.
Trøskede kæppe til krudtmølle 44.
Tugthuset, se København.
Tutorer 215f.
Tyveri, se Forbrydelser.
Tøjhuset, se København.
Tøjmestre 258.
Tøjvartere (på tøjhuset) 228.
Tømmer og brænde(ved) 14, 17, 21,
23, 28, 30, 41, 47, 49, 59, 61, 126,
145,152f., 202,222,227,261,276,

279ff., 284, 289, 295, 307. Byg
ningstømmer 17, 36, 48, 65f., 73,
79, 105, 118E, 124, 132, 136, 145,
192, 261, 268, 296, 320. Asketøm
mer 267. Birkestænger 267. Blekingeplanker 46. Danmarksdeler
62. Egetømmer 118, 267. Fyrre
brædder 46, 118. Vragtømmer
134. Ved v. hoffet opbrugt 39.
Hjælpeved 39. Favneved 164.
Mangel på ildebrændsel 21, 97,
243. Brændehugst i stort omfang i
lenene 70, 243. Vedpenge 164.
Brændehugning og -savning 39.
Jf. Byggematerialer, Skovvæsen,
Træer.
Tørv 21.
Ubillig færgefragt 321.
Uddrift 166.
Udlagt barnefader 289.
Udførselsforbud 262, 277f., 283.
Udførselstilladelse 267, 283f.
Udførselstold 20.
Udlandet, forholdet til. Traktater
267, 320. Forh. til generalstaterne
274,320, Rusland 261,270, Spani
en 102, 137, 170. Proces m. hol
lændere 133. Frygt for svenske
angreb 260, 266. ’’Eftertale”
blandt fremmede pga. ubillig fær
gefragt på Øresund 321. Gesandt
skal notificere sin forløvelse for at
undgå mistanke 67.
Udliggere 117,122,167. Irske og en
gelske 210.
Udlæg af krongods til gældens be
taling 24, 32, 63f., 75, 146f., 222.
Udlændinge (undt. svenske) 153.
Bremere 20. Hamborgere 20.
Hollændere 22, 133. Lybækkere
20, 50. Rostockere 112, 118, 209.
Udenl. gesandter 196f., 200f.,
203, 209.
Udminde, se Afståelse i mindelig
hed.
Udridere 63.
Udskiftning ml. to len af gods, ud
lagt til gældens betaling 222.
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Udvælgelse af hertug Christian (5.)
232ff, 240.
Ufri steder 124. Jf. Frie steder.
Ugedagsmænd, -tjenere, se Bønder.
Uld 66, 125.
Underofficerer, se Hæren.
Undersåtter på Vesterhavsøerne
262, 265.
Undsættelse af Norge m. korn 262.
Universitetet 81,101f., 123,238,249,
293, 320. Rektor 59, 81. Jf. Kom
munitetet, Professorer, Skolevæ
sen, Studenter.
Universitetsbiblioteket 81.
Urtegårdsmænd, se Håndværk
(gartnere).
Uvejr, se Klima.
Vagten v. tøjhuset 259.
Vand fra fæstningsgraven 205.
Vandflod 141, 168, 265.
Vandkunst 176, 226.
Vanvid 157.
Vartpenge 42.
Ved, se Tømmer og brænde(ved).
Veje og broer. Kongeveje 53f., 303.
Alfare veje 66, 80, 138, 140, 185,
240. Kirkevej 130. Vangevej 130.
Løsgængere hærger på alfare veje
185. Overfald på alfarvej 240. Mi
litær sikring af veje 43. Ubekvem
me veje 224. Bønder v. landevej
klager over mange ægter 70. Bro
er 55, 124,132,169,256, 274,285,
304. Brokorn 132, 169, 256, 274,
285f. Tilsyn m. veje og broer 136.
Jf. Havne og skibsbroer.
Vejer, vrager, tæller og måler, se
Mønt, mål og vægt.
Vejfarende 23, 80, 169, 185, 270,
286, 289.
Weractig 285.
Veterinærer, se Læger og veterinæ
rer.
Viceadmiral, se Niels Trolle.
Vielse, se Ægteskab.
Vikarier, vikariater, se Kapitler.
Vildtbaneer, sejagt.
Vin og spiritus 106, 270. Altervin 97,
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147. Brændevin 116ff, 125, 138,
172, 176. Fransk vin 113. Rhinsk
vin 29, 34 76, 101, 112f., 128. Kon
gens indkøb af vin 54. Fri passage
gennem Sundet m. vin 29, 34, 76,
101, 106, 112f., 128. Privil. på vin
kælder 90. Jf. Mjød, Told og acci
se, 01.
Vinskænke, fremmede fyrsters 112f.,
128. Jf. Kongens vinskænk.
Vinskænkere v. det kgl. barsel, se
Kongehuset og hoffet.
Vogne 14f., 27, 54, 121, 198f., 200,
208, 214. Arbejdsv. 63. Bondev.
288. Borgerv. 288. Holdsv. 66f.,
191. Kongens egen vogn 23. Postv.
63, 229f. Rustv. 46, 63. Svenske
gesandts karosse 200. Vognleje
139. Ulovlig handel m. vognred
skaber 251. Jf. Heste, Kuske.
Volde, voldarbejder, se Fæstninger.
Vorder, se Mønt, mål og vægt.
Vornedskab, se Bønder.
Vurderingsmænd 254.
Vægt, se Mønt, mål og vægt.
Værgemål 53, 65, 86,136,142,145f.,
147E, 161, 206, 213f„ 220, 263,
290, 292, 312f. BevilL at være sin
egen værge 126, 163f., 173, 299.
Lavværger 126, 152, 163f., 193,
211, 299. Formyndere 98, 75f.,
161. Myndighedsalder 206, 290,
313. Tilsyn m. gejstl. umyndige
børns værgemål 146. Værge(måls)
penge 76, 161.
Værtshuse, se Herberger, kroer og
værtshuse.
Våben. Arkeli 262. Artilleri 259,303.
Bøssemagere 14. Bøsser 276. Gewehr 27, 29, 166. Jerngøtlinger
50, Kanoner, stykker 13, 48, 210,
258. Morterer 258. Malm, der er
for sprødt til stykker, må bruges til
klokker 209f. Jf. Ammunition,
Flåden, Hæren, Tøjhuset.

Zisefrihed, se Adelen.
Zobel 278.
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Æg 15, 85, 93, 194, 282.
Ægt og arbejde, se Bønder.
Ægteskab (bryllup, trolovelse, viel
se). Frd. om adelens bryllupper og
begravelser 193f., 196. Kongen
holder bryllup for hofpersonale
156, 186. Prinsessens marskals
bryllup 258. Afgift af vin til bryl
lupper 289. Præsteenke indgået
nyt ægteskab 298. Till, til vielse på
sin gård 204. Till, til æ. i forbudte
led 62, 79, 99, 160, 202, 204, 223,
277, 320. Bevill. til æ. efter lejer
mål 18, 91f., 169, 185, 202. Skils
misse 92, 169, 320. Bevill. af vildt
til bryllup 81, 87, 100, 109, 111,
122, 128, 174, 195, 211, 256, 259,
265,273,278,286. Jf. Lejermål og
ægteskabsbrud.
Æreklædning 307. Jf. Hofklædning.

Ærerørige beskyldninger 143, 170.
Ærter 33, 166, 262.
Økser 56.
Øksne, se Husdyr.
Øksnehandel 236.
01 23, 80, 289. Dansk øl 112, 116ff.,
125, 138, 172, 178, 270. Fremmed
øl 112, 116ff., 125, 138, 172, 178.
Rostockerøl 19, 112, 116, 118, 125,
138, 172, 176, 209, 270. Tysk øl
128f. Till, til ølbrygning 80, 137.
Østersfangst 262, 264. Jf. Fisk og fi
skeri.
Øverstesekretær, se Otte Krag.

Abenbar skrifte, se Skriftemål.
Ågerkarle 236.
Al, se Fisk og fiskeri.
’’Aardags” jord 101.

Tidligere udgivne bind af
Kancelliets Brevbøger
1551-1555 ved C. F. Bricka, 1885-1886, 482 sider. Udsolgt.
1556-1560 ved C. F. Bricka, 1887-1888, 558 sider. Udsolgt.
1561-1565 ved L. Laursen, 1893-1895, 787 sider. Udsolgt.
1566-1570 ved L. Laursen, 1896, 746 sider. Udsolgt.
1571-1575 ved L. Laursen, 1898, 792 sider. Udsolgt.
1576-1579 ved L. Laursen, 1900, 908 sider. Udsolgt.
1580-1583 ved L. Laursen, 1903, 852 sider. Udsolgt.
1584-1588 ved L. Laursen, 1906, 1023 sider. Udsolgt.
1588-1592 ved L. Laursen, 1908, 1026 sider. Udsolgt.
1593-1596 ved L. Laursen, 1910, 837 sider. Udsolgt.
1596-1602 ved L. Laursen, 1913, 888 sider. Udsolgt.
1603-1608 ved L. Laursen, 1915, 883 sider. Udsolgt.
1609-1615 ved L. Laursen, 1916, 945 sider. Udsolgt.
1616-1620 ved L. Laursen, 1919, 1072 sider. Udsolgt.
1621-1623 ved L. Laursen, 1922, 855 sider. Udsolgt.
1624-1626 ved L. Laursen, 1925, 955 sider. Udsolgt.
1627-1629 ved E. Marquard, 1929, 971 sider. Udsolgt.
1630-1632 ved E. Marquard, 1932, 1100 sider. Udsolgt.
1633-1634 ved E. Marquard, 1936, 959 sider. Udsolgt.
1635-1636 ved E. Marquard, 1940, 928 sider. Udsolgt.
1637-1639 ved E. Marquard, 1944, 1134 sider. Udsolgt.
1640-1641 ved E. Marquard, 1950, 805 sider. Udsolgt.
1642-1643 ved Gunnar Olsen, 1957, 816 sider. Udsolgt.
1644-1645 ved Johan Jørgensen, 1968, 638 sider. 48,40 kr.
1646 ved Jens Holmgaard, 1987, 424 sider. 244,00 kr.
1647 ved Jens Holmgaard, 1989, 486 sider. 328,00 kr.
1648 ved Jens Holmgaard, 1991, 312 sider. 328,00 kr.

